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1. Presentació de la Unitat Didàctica (UD) 

“SOS! Salvem la vida!” és una Unitat Didàctica (UD) sobre ecologia que s’emmarca a 

l’assignatura de Ciències Naturals de 2n d’ESO (línies A i B) de l’INS Milà i Fontanals de 

Barcelona. Aquests grups estan formats per 12 i 17 alumnes respectivament, tot i que hi ha canvis 

freqüents. La major part de l’alumnat prové de països estrangers i molts d’ells són nouvinguts, 

pel que sovint presenten fortes 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.   

Degut a la baixa implicació i motivació de l’alumnat cap a les classes de ciència, la UD està 

dissenyada com una seqüència didàctica que, entre altres innovacions, introdueix la gamificació. 

Aquesta estratègia es basa en la inclusió d’elements i mecàniques característiques del joc amb 

la intenció de promoure unes dinàmiques en l’alumnat tals com la cooperació. “SOS! Salvem la 

vida!” consisteix, llavors, en un joc en el que es planteja un problema i els estudiants, agrupats 

per grups heterogenis reduïts i mitjançant els recursos que se’ls proporciona, hauran de 

progressar en diferents nivells per a trobar-hi la solució adient. Més concretament, es 

contextualitza en un cas fictici en el que la Terra perdrà tota la vida a causa d’un accelerat canvi 

climàtic. L’objectiu del joc és aconseguir desenvolupar la vida a un planeta descobert (anomenat 

AVLAS) que, per les condicions que presenta, és possible habitar diferents tipus d’ecosistemes 

amb característiques diverses. Així doncs, cada equip de treball (anomenat “de rescat”) 

s’encarrega de seleccionar aquells éssers vius que podrien sobreviure a la zona que se li ha estat 

assignada. Per a que sigui més complex, s’ha establert un màxim de cinc viatges espacials, de 

manera que els alumnes han de determinar en quin ordre s’haurien d’enviar els éssers vius 

corresponents per a que el desenvolupament de la vida sigui possible. 

Al tractar-se d’un únic joc plantejat al voltant d’un context molt ampli, aquest resulta tant el context 

d’aprenentatge com el d’aplicació. El principal objectiu seria, per tant, conèixer els diferents 

nivells tròfics dels ecosistemes, tenint en compte el cicle de la matèria i el flux de l’energia, per a 

finalment comprendre l’existència de cadenes i xarxes tròfiques. A més, es donarà molta 

importància als objectius encaminats a assolir la competència comunicativa, així com aquells que 

es relacionin amb aspectes procedimentals i actitudinals.  

Al llarg de les sessions, es treballarà de manera individual (mitjançant l’assignació de rols), en 

equips i amb tot el grup classe, amb la intenció de fomentar el treball cooperatiu i la cohesió del 

grup. En tot moment, s’oferiran les bastides necessàries perquè les alumnes puguin progressar 

cap a la seva autonomia i l’assoliment dels objectius. Per tant, es pretén que els alumnes 

adquireixin totes les habilitats per a ser capaços d’analitzar la complexitat de la situació i proposar 

solucions argumentades. 

Per últim, respecte a l’avaluació, aquesta serà contínua al llarg de les sessions, valorant aspectes 

actitudinals, procedimentals i conceptuals. Adaptant els elements de la gamificació, s’ha inclòs 

un sistema de punts de recompensa per equips que segueixen criteris basats en els objectius 

conceptuals, procedimentals i actitudinals. Per altra banda, donat els problemes observats en 

aquests grups, hi haurà una sèrie de possibles penalitzacions en cas de donar-se comportaments 

disruptius. Al final de cada sessió, apareixerà una classificació d’acord amb la puntuació 

corresponent per a cada grup. El progrés dels equips es recompensa en la superació de diferents 

“estadis d’evolució”, corresponents a una nota de grup en l’avaluació. A més, les docents 

realitzaran, per separat, una avaluació individual mitjançant una taula d’observació regida pels 

mateixos criteris. Per tal de tenir una avaluació individual més extensa dels continguts, cada 

alumne/a haurà de respondre les preguntes del dossier (material per a l’alumnat) i presentar-lo 

al final de la UD, el qual es corregirà segons la taula que es presenta a l’apartat corresponent.   
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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 Ciències Naturals del nivell de 2n 

d’ESO. 

2.2. CONTEXT DE LA UD 

Aquesta UD està plantejada a partir d’un context fictici en el que es desenvoluparà el joc que s’ha 

creat. 

Context d’aprenentatge 

A causa d’un canvi climàtic accelerat, les condicions a la Terra aviat deixaran de ser viables per 

a qualsevol tipus de vida. Davant aquesta catàstrofe, l’”EGOT (Equip de Gestió dels Organismes 

de la Terra)” ha proposat que s’intenti salvar la vida portant espècies de la Terra a un planeta 

descobert recentment: l’AVLAS (a l’inrevés, SALVA). Aquest planeta, es troba a una distància 

òptima de la seva estrella que li proporciona unes característiques ambientals on hi podrien 

habitar algunes de les espècies de la Terra. Per altra banda, la “WASA” (la NASA d’aquesta UD) 

s’ha ofert a proporcionar un màxim de cinc viatges per a traslladar aquestes espècies al nou 

planeta.  

Les sondes enviades per la “WASA” han aportat informació sobre zones que s’han detectat al 

planeta: 

 La zona de sorra (grans oscil·lacions de temperatura i baixa humitat) 

 La zona de terra (temperatures elevades i alta humitat) 

 La zona de gel (baixes temperatures i alta humitat) 

 La zona d’aigua (mar temperat) 

Donada aquesta informació, l’”EGOT” ha seleccionat un recull d’espècies que es podrien enviar 

a l’AVLAS però necessiten l’ajuda dels alumnes. Aquests, un cop assignada una zona a cada 

“grup de rescat” (format per quatre membres heterogenis), han de seleccionar en primer lloc 

aquelles espècies que per les seves característiques podrien sobreviure a la zona corresponent. 

A continuació, hauran de decidir en quin ordre s’envien les espècies per a què es creï un 

ecosistema viable. Finalment, hauran d’analitzar les cadenes i xarxes tròfiques que es formen 

segons les espècies que han enviat. 

En definitiva, es tracta d’un context d’aprenentatge ja que els alumnes hauran d’assolir el 

coneixement necessari i desenvolupar vàries competències per a poder resoldre el problema (tot 

aconseguint el màxim de punts que els resulti possible).  

 

Context d’aplicació 

Donada l’amplitud del context d’aprenentatge, es mantindrà el mateix per l’aplicació. Els alumnes 

de cada grup hauran de representar i explicar les espècies que han aconseguit introduir a la seva 

zona i un exemple de xarxa tròfica que es pugui donar en l’ecosistema que han creat. 
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2.3. TREBALL PER COMPETÈNCIES 

Competències transversals 

1. Competència comunicativa 

Donada la dificultat de l’alumnat al que va destinada aquesta UD en la competència comunicativa, 

es pretén fomentar al màxim el seu desenvolupament alhora que es treballen els continguts de 

ciències adients. Al llarg de totes les sessions es pretén que es treballi la lectoescriptura a través 

de les activitats presentades al dossier. Normalment, s’acompanyen les sessions amb eines més 

visuals com l’ús del ClassDojo o els qüestionaris a temps real per tal d’agilitzar la lectura i 

comprensió de les activitats. Per altra banda, es procura que la presentació de les activitats que 

realitzen els grups de treball sigui diferent a cada sessió (portaveu, mural explicatiu, conversa, 

etc.). A més, les professores tindran en compte els alumnes nouvinguts per proporcionar-los una 

ajuda específica en aquesta competència.  

2. Competències de l’àmbit digital 

Donats els problemes de connexió observats al centre, s’han alguns dels materials, com per 

exemple el dossier, es presenten en format paper. Però, es recomana que en cas de ser possible, 

tot aquest material es presenti en format digital per tal de fomentar al màxim aquesta 

competència. 

Al llarg de totes les sessions, els alumnes hauran de portar l’ordinador portàtil o la tauleta per 

poder realitzar activitats com els qüestionari a temps real, per poder fer recerca d’informació en 

cas que sigui necessari i per fer ús de la plataforma on-line a la que s’organitzen les normes del 

joc i els punts de cada grup.  

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les 

tasques a realitzar. Els alumnes hauran de fer servir el seu dispositiu digital segons l’activitat 

que es vagi a realitzar a cada moment (recerca d’informació, resolució dels qüestionaris, etc.). 

Continguts clau: 

o CC1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius 

o CC4. Conceptes bàsics del sistema operatiu 

o CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball 

a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Durant les activitats, els alumnes 

poden buscar informació als seus dispositius digitals. Aquests hauran de saber seleccionar 

aquella rellevant i verídica. 

Continguts clau: 

o CC11. Funcionalitats bàsiques dels navegadors 

o CC12. Cercadors: tipus de cerca i planificació 

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 

de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. Mitjançant l’ús dels qüestionaris a temps 

real projectats a la pissarra digital, es pretén que l’alumnat construeixi el seu propi coneixement 

en funció de les respostes que van aportant. Aquests qüestionaris agilitzen la lectura i resposta 

i, a més permet visualitzar les respostes de tots els companys per tal d’analitzar-les i contrastar-

les al moment. 

Continguts clau: 

o CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

o CC12. Cercadors: tipus de cerca i planificació 
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o CC13: Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

o CC14: Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratiu. En aquesta UD, es fa ús del ClassDojo, una eina que inclou els criteris que es 

tenen en compte per a les puntuacions i permet observar la situació de cada un dels grups això 

com el seu progrés al llarg de les sessions. 

Continguts clau: 

o CC17. Construcció del coneixement: tècniques i instruments 

o CC22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 

3. Competència de l’àmbit social i personal 

En aquesta UD es dóna especial importància als objectius actitudinals i procedimentals pel que 

l’assoliment d’aquesta competència és imprescindible per al progrés dels alumnes.  

Més concretament, es fa especial èmfasi a l’autonomia dels alumnes en la resolució dels 

problemes plantejats. A més, es considera molt important el comportament dels alumnes i la 

participació activa de cada un d’aquets en les activitats plantejades.  

Per altra banda, aquesta UD fa imprescindible la cooperació entre els companys ja que a totes 

les sessions es treballa en grups cooperatius o amb tot el conjunt del grup-classe. Per tant, es 

tenen en compte tot el temps les actituds i comportaments amb els companys, enfocant-los cap 

a la col·laboració entre ells vers la competitivitat. 

 

Competències bàsiques de matèria 

 Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de 

la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens 

naturals. Aquesta competència es feu reflectida en aquesta UD ja que els alumnes van 

creant el model d’ecosistema a partir de l’estudi dels seus components i de la interacció 

entre aquests, fent prediccions i posteriors comprovacions del funcionament d’aquets. 

Continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu 

o CC12. Model d’ecosistema 

o CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana 

o CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

 Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la 

comunicació d’investigacions experimentals. En aquesta UD es parteix des d’un 

problema global relacionat amb l’ecologia que han de resoldre a través de l’estudi i 

experimentacions que faran sobre l’estudi d’aquest tema. 

Continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu 

o CC12. Model d’ecosistema 

o CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració 
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 Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. Partint del problema del canvi climàtic, els alumnes hauran de raonar 

científicament quina és la principal causa i resoldre las solució hipotètica que presentem. 

Serà necessari conèixer el funcionament dels ecosistemes per poder resoldre la 

problemàtica presentada. 

Continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu 

o CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

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

els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. La nostra UD 

parteix del supòsit que el canvi climàtic (impacte mediambiental) acabarà amb la vida a 

la Terra en un període breu de temps. Tot i que la solució proposada a aquest problema 

és fictícia, els criteris que hauran de fer servir per a les seves propostes hauran d’estar 

basades en la realitat de la ciència. A més, probablement induirà a una reflexió sobre 

aquesta problemàtica real i les possibles solucions que es podrien prendre a partir del 

coneixement científic que es té sobre el tema.  

Continguts clau: 

o CC12. Model d’ecosistema 

o CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana 

 

 

2.4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Objectius conceptuals  

Per ordre cronològic:  

 Conèixer el fenomen del canvi climàtic com una conseqüència de l’activitat humana. 

 Conèixer l’existència de diferents ecosistemes. 

 Conèixer l’existència de relacions entre el biòtop i la biocenosi dels ecosistemes. 

 Comprendre el flux de l’energia i el cicle de la matèria dels ecosistemes. 

 Conèixer els diferents tipus de nutrició dels éssers vius (autòtrofa i heteròtrofa). 

 Conèixer la fotosíntesi com el procés d’obtenció de matèria orgànica dels productors. 

 Comprendre la funció dels productors en un ecosistema. 

 Valorar el paper dels descomponedors com a elements imprescindibles dels ecosistemes. 

 Comprendre el paper dels consumidors en els ecosistemes. 

 Distingir els diferents tipus de consumidors (primaris, secundaris i terciaris). 

 Crear cadenes tròfiques a partir d’unes espècies determinades. 

 Crear xarxes tròfiques a partir d’unes espècies determinades. 

 

Objectius procedimentals 

 Comunicar en llenguatge científic les idees, els resultats i les conclusions, de manera tant 
oral com escrita. 
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 Aprendre a valorar el treball realitzat a partir del sistema de puntuacions establert. 

 Participar activament en el rol que se li ha sigut assignat en entorns cooperatius.  

 Utilitzar recursos digitals com a eines d’aprenentatge i de tractament de la informació. 

 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 els companys. 

 Saber extreure les idees importants d’una lectura, vídeo o oratòria. 

 

Objectius actitudinals 

 Mostrar una actitud receptiva i oberta davant les activitats plantejades. 

 Mostrar una actitud oberta vers les aportacions i treball dels companys. 

 Realitzar l’activitat adient a cada moment. 

 Cooperar amb els companys per a resoldre les activitats plantejades. 

 Ajudar als companys que tinguin més dificultats. 

 Mostrar una actitud cooperativa en vers a la competitiva. 

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

 Pensar de manera autònoma i creativa. 

 

 

2.5. CONTINGUTS 

Segons el que consta en el currículum:  

Segons el currículum de 2n d’ESO, no consta que es treballi l’ecologia. Però a l’INS Milà i 
Fontanals treballen Ciència Integrada, de manera que tota l’ecologia del primer cicle d’ESO es 
desenvolupa en un trimestre. Els continguts que apareixen al currículum i que es treballen a la 
nostra UD són: 

 La diversitat dels éssers vius  

 Nutrició heteròtrofa i autòtrofa (fotosíntesi), respiració. 

 Biodiversitat en els organismes vius. 

 Adaptacions d’animals i plantes a diferents ecosistemes.  

 Importància de mantenir la biodiversitat.  
 

 Investigació i experimentació  

 Investigació i resolució de problemes. 

 Plantejament de preguntes sobre les característiques dels éssers vius i valoració del 
seu interès per ser investigades. 

 Identificació de variables per obtenir evidències  sobre com fan les funcions els 
éssers vius. 

 Cerca d’informació en diferents fonts i anàlisi de la informació trobada. 
 

Continguts conceptuals de la UD en particular:  

 Problemàtica del canvi climàtic i efectes sobre la naturalesa. 

 Relació entre els éssers vius i el medi físic d’un ecosistema. 
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 Estructura dels ecosistemes: biòtop i biocenosi 

 Principals tipus d’ecosistemes 

 Formes de nutrició dels éssers vius (autòtrofa i heteròtrofa) 

 Els productors com a element biòtic dels ecosistemes. 

 Transferència de matèria i energia en els ecosistemes. 

 Importància dels descomponedors. 

 Diferència entre els consumidors primaris, secundaris i terciaris. 

 Concepte de cadena alimentària. 

 Concepte de xarxa tròfica. 

 

Consideracions al voltant dels continguts 

Què han fet abans?  

La UD està pensada per a desenvolupar-se en un moment en el què els alumnes han tractat una 
primera part de l’ecologia del primer cicle d’ESO. En el moment d’entrar a realitzar aquesta UD 
hauran treballat els següents continguts: 

 Sobre l’estructura dels ecosistemes:  
 Concepte d’ecosistema 
 Components abiòtics: biòtop i factors que hi intervenen  
 Components biòtics: comunitats (biocenosi) i els tipus de relacions ecològiques 

 

 Sobre la dinàmica dels ecosistemes:  
 Relacions ecològiques: intraespecífiques i interespecífiques 
 Tipus de relacions interespecífiques 
 Tipus de relacions intraespecífiques 

A més, s’hi inclouen:  

 Relació de la capacitat dels éssers vius de captar estímuls i generar respostes. 

 Identificació dels elements d’un ecosistema en dos hàbitats diferents.  

 Justificació, en funció dels elements identificats de l’ecosistema, de les possibilitats de 
supervivència de les diferents espècies. 

 

 

Idees prèvies 

Tenint en compte el que hauran treballat prèviament, la majoria de les idees prèvies sobre 

l’ecologia ja s’hauran explorat. En qualsevol cas, es prestarà atenció a diverses concepcions 

alternatives que puguin sorgir:  

 Idea de la superioritat del depredador respecte a la presa en termes físics (mida, força, 

rapidesa...), evolutius (més adaptats) i fins i tot atribuint-se a qualitats antropomòrfiques 

i morals (més astut...).  

 Idea sobre la nutrició de les plantes: el sòl és l’aliment de les plantes i les arrels 

l’absorbeixen... 

 Relacionar la descomposició amb fenòmens meteorològics i el pas del temps però no 

amb l’activitat dels microorganismes.  
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Què faran després? 

Aquesta UD serà la última que realitzin abans d’acabar el segon trimestre del curs. Per tant, serà 

l’últim que facin d’ecologia aquest cicle d’ESO. Ens interessa, llavors, que aquesta UD, juntament 

amb el que hauran treballat amb la seva professora anteriorment, tinguin unes nocions bàsiques 

d’ecologia per poder comprendre el funcionament dels ecosistemes. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

 

 

 

 

SESSIÓ 1  

FASE DEL CICLE 

 Exploració idees prèvies 

 Presentació inicial del context 

 Introducció inicial del coneixement 
 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Introducció de la gamificació com a eina de treball a l’aula (5 min) 

S’informa als alumnes que, durant aquesta UD, les classes es faran a partir d’un joc i que els 

resultats que obtinguin seran importants per a la seva nota final. Es fa entrega d’un dossier a 

cada alumne/a i s’informa que aquest s’haurà de presentar al final de la UD emplenat amb el què 

s’haurà treballat.  

2. Presentació del problema del context i qüestionari a temps real (20 min) 

Per a introduir el context de la UD, els alumnes responen un qüestionari a temps real a través 

de l’eina “Menti”. En aquest, se’ls presentaran una sèrie d’imatges relacionades amb 

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, tenint així un cert marge de temps per a realitzar 

el canvi de classe i per a iniciar les activitats.   

NOTA: Donada la limitació temporal a 8 sessions i el ritme d’aprenentatge dels estudiants, s’ha 

considerat eliminar algunes activitats previstes. De totes maneres, es creu convenient esmentar-

les com a suggeriment:   

 Debatre la possibilitat de salvar l’espècie humana (si l’activitat d’aquesta és responsable 

en gran mesura de l’escalfament global).  

 Introducció i eliminació d’alguna espècie d’un ecosistema a un altre del planeta AVLAS.  
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l’escalfament global sobre les que hauran d’opinar en el qüestionari. Es pretén que s’arribi a la 

conclusió que l’escalfament global és un problema que acabarà fent inviable la vida a la Terra.  

3. Presentació del planeta AVLAS com a solució + metodologia de la UD (10 min) 

Es presenta la situació hipotètica en què s’ha descobert el planeta AVLAS (objectiu: habitar-lo) i 

la metodologia de l’experiència de gamificació: es dóna a conèixer també el sistema de puntuació 

i les regles del joc. També es presentarà l’eina ClassDojo, la plataforma a través de la qual 

podran fer un seguiment dels seus punts i progressos.   

3.   Distribució en equips de rescat i assignació de les zones del planeta (10 min) 

Es mostra als alumnes els components dels diferents equips reduïts de treball (anomenats “de 

rescat”), la distribució dels quals es realitzarà prèviament (afavorint la màxima heterogeneïtat 

possible en quant a cultura, sexe i nivell d’aprenentatge). Es farà a partir d’una animació de ppt 

on els noms vagin sortint aleatòriament. A cada equip se li assigna una zona del planeta (objectiu: 

aconseguir habitar-la). 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

Aquesta sessió es realitzarà amb tot el grup classe situats al seu lloc de treball habitual.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats per tal d’afavorir la 

competència comunicativa: dossier, plataforma on-line, diàleg i menti. 

 Formació de grups heterogenis reduïts en quant a nivell, cultura i gènere. A més, 

considerant com s’estructura aquesta estratègia de gamificació en la que la puntuació 

actitudinal i procedimental s’obté en cas que tot l’equip ho hagi assolit, es considera 

establir els grups tenint en compte que cada alumne/a vagi al mateix equip amb alguna 

“amistat” del grup-classe (afavorint llavors que entre ells es regulin el seu comportament). 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

Aquesta es considera una sessió introductòria pel que no es farà avaluació. Només es tindrà en 

compte negativament en cas d’alguna actitud disruptiva greu. S’entrega el dossier que lliuraran 

individualment al final de la UD. 

Criteris d’avaluació 

En aquesta sessió encara no s’inicia el sistema de punts però s’informa d’aquest com a part important 
de la nota i de l’entrega del dossier al final de la UD com a part de nota individual. 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Qüestionari a temps real (Menti) 

 Dossier 
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SESSIÓ 2  

FASE DEL CICLE 

 Exploració de les idees prèvies 

 Introducció i construcció de nou coneixement 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori de la sessió anterior i introducció al Nivell 0 (10 min) 

Es recorda als alumnes que s’han de situar amb els equips de rescat assignats a la sessió anterior. 
Les docents inicien un diàleg per recordar què es va treballar a la sessió anterior: situar els alumnes 
dintre del context i recordar les passes a seguir per progressar en el joc. Es recorda la zona que 
correspon a cada equip i l’objectiu d’aconseguir habitar-lo amb espècies de la Terra. 

2. Nivell 0: Qüestionari a temps real per a explorar idees prèvies (15 min) 

A partir de la pregunta general “creieu que qualsevol ésser viu hi podria sobreviure?” es pretén 
explorar les idees prèvies dels alumnes i el grau de coneixement que presenten sobre l’estructura 
dels ecosistemes a través d’un seguit de preguntes d’opció múltiple que es presentaran mitjançant 
un qüestionari a temps real (Kahoot). S’arriba a la conclusió conjunta que no totes les espècies poden 
viure en tots els ecosistemes.  

3. Nivell 1: Distribució dels éssers vius en zones  (15 min) 

Les professores fan entrega de les fitxes dels éssers vius a tots els grups (les corresponents a la 
seva zona + 5-6 aleatòries). Els alumnes han de seleccionar les espècies que podrien sobreviure al 
seu ecosistema. Tots els components del grup participen en la selecció i, a més, s’assignarà un rol 
de revisor a un dels membres del grup (dóna el vist-i-plau a les decisions preses pels seus companys) 
i un altre com a portaveu (informarà les espècies seleccionades). 

4. Repartiment punts i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores revisen grup per grup el número d’espècies que han encerat i expliquen els errors 
que s’hagin comès. Els alumnes sol·liciten els punts a les docents i aquestes confirmen l’assignació 
a través de la plataforma on-line ClassDojo.  

Presentació pública de les puntuacions. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Resolució del Kahoot de forma individual. 

 Treball en grups cooperatius  

 Assignació de rols 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats: dossier, plataforma on-

line, diàleg i Menti. 

 Treball en grups heterogenis 

 Adaptació dels rols a les capacitats de cada alumne/a. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 



Neus Martí i Aina Saura  Proposta Unitat Didàctica 
 

12 

 

 Grupal: assignació de punts en la selecció de les espècies 

 Individual: emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel grup 
(procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 
sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD (taula 
de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordinador o tableta) 

 Qüestionari a temps real (Kahoot) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

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 + Presentació Nivell 2 (10 min) 

Recordatori del que es va treballar a la sessió anterior i informar que es troben en el Nivell 2. 
Les professores expliquen les condicions dels enviaments que ha posat la WASA. Es planteja 
el problema d’aquest nivell: determinar el primer grup d’espècies a enviar al planeta AVLAS.   

2. Nivell 2: resolució de les preguntes del dossier (15 min) 

Per “equips de rescat”, els alumnes resolen les preguntes del dossier corresponents a aquest 
nivell. La intencionalitat d’aquestes és que els alumnes reflexionin sobre l’alimentació dels 
éssers vius per tal d’esbrinar quins serien els únics que podrien sobreviure de moment a 
l’AVLAS.  

S’assigna un portaveu del grup que serà l’encarregat de dir la respostes en veu alta (aquestes 
respostes impliquen assignació de punts). 

S’arriba a la conclusió que els primers en viatjar han de ser els productors (autòtrofs).  

3. Nivell 2: selecció dels éssers vius (1r viatge) (10 min) 

Per “equips de rescat”, els alumnes han de seleccionar els productors entre les fitxes d’espècies 
(ja seleccionades per zona a la sessió anterior).  

4. Nivell 2: Repartiment de punts i cloenda de la sessió (10 punts) 

Les professores revisen grup per grup el número d’espècies que han encerat i expliquen els 
errors que s’hagin comès. Els alumnes sol·liciten els punts a les docents i aquestes confirmen 
l’assignació a través de la plataforma on-line.  

Presentació pública de les puntuacions. 
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GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius.  

 Assignació del rol de portaveu a cada grup. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line i  diàleg grupal). 

 Treball en grups heterogenis 

 Adaptació dels rols a les capacitats de cada alumne/a. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Assignació de punts per respostes correctes/contestades 

 Grupal: Assignació de punts per espècies seleccionades correctament (productors) 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel grup 

(procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 
sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD (taula 
de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 Dispositiu electrònic per a mostrar la classificació 

 

 

SESSIÓ 4  

FASE DEL CICLE 

 Introducció i construcció del nou coneixement. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori del progrés realitzat i presentació Nivell 3 (10 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior (productors). Presentació del nivell 3 a 

partir de la projecció d’imatges de la situació de l’AVLAS del que passaria si deixéssim créixer 
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els productors (estan morint). A partir del diàleg es realitza una breu pluja d’idees sobre el que 

pot estar passant.  

2. Nivell 3: Simulació del flux d’energia i cicle de la matèria + descobriment 

descomponedors (25 min) 

Es realitza una simulació a l’aula per comprendre el cicle de la matèria i el flux de l’energia en 

els ecosistemes, evidenciant la importància dels descomponedors.  

Es situen tres recipients a l’aula: energia, matèria orgànica i matèria inorgànica. Per altra banda, 

es disposa de dos tipus de boles de colors, representat unitats d’energia i unitats de matèria. Es 

pregunta als alumnes quines eren les condicions inicials dels ecosistemes (sols hi havia el 

biòtop) per a determinar quins dels recipients s’han d’emplenar. Un dels alumnes és assignat 

amb el rol de font d’energia lluminosa (aquest tindrà una llanterna), amb la funció d’introduir les 

unitats d’energia al recipient corresponent, de manera que simulant l’ecosistema en les 

condicions inicials haurà d’emplenar tot el recipient ple d’energia. Aquest alumne/a s’encarrega 

de que, passi el que passi, sempre estigui ple el cubell (sempre hi ha energia lluminosa 

disponible). Aleshores es pregunta si hi hauria energia “gastada” (resposta: no), de manera que 

s’introdueix un quart recipient anomenat “rebuig”. 

Amb la resta de recipients, es determina que inicialment el de la matèria inorgànica ha d’estar 

ple, i el de matèria orgànica buit. 

Un grup d’alumnes s’encarrega de simular la funció dels productors, de manera que agafen 

dues “boles” de matèria inorgànica i dues d’energia que “transformaran” en dues bola de matèria 

orgànica (enganxar-les en blu-tack i canviar-ho de recipient) i dues d’energia gastada; aquesta 

última s’introdueix al recipient de “rebuig”. 

Poc a poc, aniran veient com la matèria inorgànica s’exhaureix i els productors no poden seguir 

exercint la seva funció, arribant a la conclusió que l’ecosistema requereix un element que 

transformi matèria orgànica en inorgànica: els descomponedors. 

Es pot repetir l’experiència afegint un nou grup d’alumnes com a descomponedors, tancant el 

cicle de la matèria (separen les boles de matèria inorgànica i les retornen  a matèria inorgànica). 

3. Posada en comú i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores inicien un diàleg per tal de comprovar que els alumnes han comprès el que 

acaben de simular i la importància que tenen aquests conceptes per a aconseguir poblar el seu 

ecosistema. Mostren als alumnes els éssers vius que actuen com a descomponedors i acorden 

que tots els alumnes els envien a la seva zona.  

Les professores informen que els punts d’aquesta sessió s’assignaran a tot el grup classe de 

manera que aniran a tots els grups per igual, el repartiment es farà a la sessió següent. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Es treballa amb tot el grup classe 

 Assignació de rols (productors, estrella, descomponedors) 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Funcionament de l’experiència (procediments i actitud) 
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Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’avaluarà segons el sistema de punts actitudinals i procedimentals (tots els equips 
rebran la mateixa puntuació per a afavorir la cohesió de grup classe). 

 Individual: considerar l’actitud dels alumnes per si alguna acció ha de repercutir negativament 
en la nota individual.  

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Fitxes d’espècies 

 Quatre recipients retolats 

 Boles de plàstic de dos colors diferents 

 

SESSIÓ 5  

FASE DEL CICLE 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement. 

 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior (experiència sobre flux de l’energia, cicle 

de la matèria i paper dels descomponedors). Presentació d’imatges sobre la situació dels seus 

ecosistemes (els productors ja poden sobreviure gràcies a la introducció dels descomponedors). 

2. Repartiment de punts de la sessió anterior (10 min)  

Les professores assignen punts de procediment i actitud a tot el grup classe que es reparteixen 

per igual a tots els “equips de rescat”. Presentació pública de les puntuacions. 

3. Nivell 4: Resolució de preguntes per grups (20 min) 

Les docents presenten 4 preguntes sobre els seus ecosistemes als alumnes que han de 

respondre als seus dossiers. A més, han de preparar una breu presentació (a mode de pregunta-

resposta) que hauran de representar davant la professora per aconseguir els punts de les 

preguntes.  

4. Nivell 4: Repartiment de punts i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores inicien un diàleg com a posada en comú breu de les preguntes que s’han 

treballat. Passen pels diferents “equips de rescat” per a l’assignació de punts de cada grup que 

confirmaran a la plataforma on-line. Presentació pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg de classe). 

 Treball en grups heterogenis 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentacions de les preguntes davant les professores 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel grup 

(procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 

sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD (taula de 

correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

SESSIÓ 6  

FASE DEL CICLE 

 Introducció de nou coneixement.  

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  

 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior i tornar a presentar les imatges sobre la 

situació dels seus ecosistemes. Presentació del nivell 5: selecció del nou grup d’espècies per al 

tercer viatge. 

2. Nivell 5: Selecció de les espècies (25 min)  

Els “equips de treball” han d’anar responent les preguntes del dossier sobre els tipus 

d’alimentació heteròtrofa i les relacions ecològiques per tal de descobrir el següent grup 

d’espècies a enviar a l’AVLAS: els herbívors (consumidors primaris). Les professores passen per 

les taules per resoldre els dubtes que puguin haver sorgit fins al moment.  
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De les espècies que queden per enviar, els equips de rescat fan una proposta sobre els que 

creuen que han d’enviar en aquest tercer trajecte, tenint en compte que no hi pot haver baixes 

durant el viatge.  

3. Nivell 5:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores inicien un diàleg per fer una posada en comú breu de les preguntes que s’han 

treballat i dels resultats escollits. Passen pels diferents “equips de rescat” per a l’assignació de 

punts de cada grup que confirmaran a la plataforma on-line. Presentació pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, preguntes escrites i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne/a 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentació de les espècies escollides a cada viatge 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel 

grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 

sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD (taula 

de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

SESSIÓ 7  

FASE DEL CICLE 
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 Introducció de nou coneixement.  

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  

 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior i presentació d’imatges sobre la situació 

dels seus ecosistemes. Presentació Nivell 6: determinació del nou grup d’espècies a portar al 

quart i cinquè viatge.  

2. Nivell 6: Selecció de les espècies que falten i mural sobre els nivells tròfics (25 

min)  

Els alumnes s’agrupen per equips de rescat i responen les qüestions plantejades al dossier.  

Les professores proporcionen a cada grup un full mida A3 amb espais retolats per a cada nivell 

tròfic. També se’ls proporciona goma d’enganxar (tipus blu-tack). Amb això, hauran de fer un 

mural on classifiquin totes les seves espècies en els diferents nivells tròfics. A més, se’ls 

proporcionen tres fletxes per enganxar entre aquests nivells per a que indiquin el sentit en el 

que circula la matèria i l’energia en el seu ecosistema. Seleccionar els consumidors secundaris 

al quart viatge i els consumidors terciaris al cinquè viatge.  

3. Nivell 6:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores inicien un diàleg per fer una posada en comú breu de les preguntes que s’han 

treballat i dels resultats escollits. Passen pels diferents “equips de rescat” per a l’assignació de 

punts de cada grup que confirmaran a la plataforma on-line. Presentació pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentació de les espècies escollides a cada viatge 

 Grupal: Presentació del mural i representació de la cadena alimentària 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 
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 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel 

grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 

sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD (taula 

de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 Fletxes per enganxar 

 Fulls DinA3 

 

SESSIÓ 8  

FASE DEL CICLE 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  

 Aplicació del coneixement après.  

 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que s’ha treballat al llarg de les sessions i presentació de l’últim nivell: un cop 

totes les espècies a l’AVLAS, han de presentar l’organització del seu ecosistema (xarxes 

tròfiques). 

2. Nivell 7: Cadenes i xarxes tròfiques (25 min)  

Mitjançant el diàleg i la presentació d’una imatge, es discuteix sobre les cadenes i xarxes 

tròfiques. Després, s’encarrega a cada “grup de rescat” que pensin les possibles cadenes 

alimentàries dins del seu ecosistema i, si poden, una possible xarxa tròfica. Aquestes s’hauran 

de representar a les professores enganxant-se la targeta de l’espècie al front i assenyalant amb 

el dit les espècies amb les que es relaciona (en el sentit del cicle de la matèria i flux de l’energia). 

En cas de necessitar algun component més de la xarxa demanaran col·laboració a un company 

d’un altre “equip de rescat”. 

3. Nivell 7:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores passen pels diferents equips a valorar les representacions i fer l’assignació de 

punts. Es fa la confirmació de punts a la plataforma online.  

Presentació pública dels punts i repartiment de diplomes acreditatius de l’estadi assolit en el joc. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  
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 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Representació de la xarxa tròfica 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel 

grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través del 

sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD 

(taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

 

 

2.7. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Amb l’ús de diferents metodologies de treball (individual, cooperatiu per grups reduïts, grup-

classe) es pretén, per una banda, fomentar una actitud crítica i oberta davant les aportacions tant 

pròpies com alienes i, per l’altra, afavorir l’aprenentatge cooperatiu.  

En quant a la distribució dels grups reduïts, donat el fet que no hi ha diferències significatives en 

relació als nivells d’aprenentatge (la gran majoria és d’un nivell mitjà-baix i fins i tot amb alguns 

PI), s’ha tingut en compte els vincles d’amistat per afavorir la regulació del comportament 

considerant el sistema de puntuació tal com està establert.  

Per altra part, considerant que la majoria 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, recursos digitals, textos, explicacions orals amb suport visual, treball manipulatiu...). A 

més, es fomenta que l’alumnat utilitzi el coneixement científic per a justificar les seves 
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aportacions, afavorint llavors l’expressió tant oral com escrita i així assolir el desenvolupament 

de la competència comunicativa.  

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 el treball realitzat.  

Per últim, les docents tindran en compte les necessitats individuals de cada alumne/a, animant-

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

aprenentatge competencial. Com a grup classe, es pretén que aquesta estratègia de gamificació 

reuslti en l’adquisició d’un compromís i responsabilitat, i per tant poder establir entre els membres 

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 l’alumnat 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 es 

donaran a conèixer els criteris d’avaluació i la metodologia de qualificació. Dit això, l’avaluació 

que es proposa s’organitza de la següent manera:   

CRITERIS ACTIVITATS Qualificació 
 

Coneixements  

(40%) 

 

INDIVIDUAL: dossier (20%) 
0-10 d’acord amb la correcció 

GRUPAL: punts de “contingut” del joc (20%)  

0-10 realitzant una regla de 
tres respecte la màxima 
puntuació (ClassDojo) 

 

Actituds i 
procediments   

(60%) 

INDIVIDUAL (40%) 
Q  

GRUPAL  (20%)  

 

 

2.9. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

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

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

 



  

  

Unitat Didàctica de Ciències Naturals – 2n ESO 

NOM: 

Sobre el flux d’energia i el cicle de la matèria 

i la dinàmica dels ecosistemes (ecologia) 

 

SOS! Salvem la vida! 

MATERIAL PER  

AL PROFESSORAT 

(algunes consideracions) 
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Plantejament de la situació 

Volem començar la sessió amb algunes imatges... 

 

 

Probablement apareixeran conceptes con contaminació, fum, boira, ciutats, indústries, fàbriques... Es 

tracta d’evidenciar quina és la principal causa: activitat humana.  

 

 

 

 

Segurament davant aquesta qüestió i a partir de 

la imatge, apareixeran respostes com que el sòl 

s’està assecant o que augmenten les 

temperatures.  

Es pretén que els alumnes reflexionin sobre el problema ambiental de l’escalfament global i quines 

conseqüències en resulten pels éssers vius i per la Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

Tenim un problema! I ara què? 

 

A partir d’aquí, anunciar el problema: “s’està acabant la vida a la Terra”. 

NOTA: fins aquí ho realitzarem a través de www.mentimeter.com per tal de promoure el 

desenvolupament de la competència digital a la vegada que s’afavoreix la participació de l’alumnat.  

Sessió 1 

Què us suggereixen 

aquestes imatges? 

Quines conseqüències 

es podrien donar? 

http://www.mentimeter.com/


Ecologia: dinàmica dels ecosistemes  2n ESO CCNN - Curs 2016 – 2017 

24 

 

 

 
 

Davant aquesta catàstrofe que està succeint al planeta Terra, 

alguns investigadors han intentat fer el possible per trobar-hi 

una solució. Les úniques esperances recauen sobre el planeta 

AVLAS: un planeta descobert recentment que, per les 

característiques que presenta, podria desenvolupar-s’hi vida.  
 

Així doncs, han considerat la possibilitat de salvar algunes 

espècies que habiten a la Terra introduint-les al planeta 

AVLAS, amb la intenció de mantenir la vida, almenys, en 

alguna part de la via làctia.  

 

L’EGOT (Equip de Gestió dels Organismes de la Terra) ha posat en marxa 

una recerca de tots els éssers vius que possiblement podrien sobreviure 

en aquest planeta. 

Però com que l’escalfament global està avançant més 

ràpid del que esperaven, creuen que no tindran temps 

per a habitar l’AVLAS abans que la vida a la Terra 

s’acabi definitivament.  

 

Per tal de resoldre la situació el més aviat possible, l’EGOT ha demanat 

col·laboració als ciutadans. Però compte! Pot ser no tothom és capaç de saber 

com habitar un nou planeta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us presentem el planeta AVLAS 

Creieu que ho podreu aconseguir? 

... Comença el compte enrere! 

Però... Com ho 

farem? 

Què hi 

guanyem? 

AVLAS (a 

l’inrevés, 

SALVA) 
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METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecànica de puntuació realitzada a través de la plataforma www.classdojo.com.  

 

 

 

Al final de la UD es distribuirà uns diplomes com a recompensa simbòlica als diferents equips de rescat 

d’acord amb l’estadi de progressió assolit (cada 150 punts obtinguts es progressa a un estadi superior).  

Resoldre conflictes 

per equips 

Cooperar amb 

diferents companys 

Superar nivells 

de dificultat 

Aconseguir punts col·lectius 

Obtenir reconeixement    

pel progrés aconseguit 

I per a què? 

... I qui guanya? 

http://www.classdojo.com/
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Com es pot aconseguir punts? 

Aquesta experiència de gamificació es basa en un sistema de puntuació per al conjunt de l’equip. Amb la 

intenció de promoure l’aprenentatge cooperatiu, la cohesió de grup, millorar el clima de l’aula i l’autoestima 

dels alumnes, la majoria de punts són actitudinals i procedimentals.  

La mecànica consisteix en repartir, a l’inici de cada sessió, les targetes que es presenten a continuació a 

cada un dels equips. Aquests, com a equip, al final de la sessió, sol·liciten a les professores aquells 

aspectes que consideren que es mereixen tal puntuació; les docents accepten o no, justificant la decisió.  

Al final, apareixerà a la pissarra una classificació dels diferents equips, per tal d’afavorir la motivació dels 

alumnes per a progressar en la classificació, tot promovent una major cohesió dels membres del grup i 

que l’aprenentatge sigui cooperatiu. D’aquesta manera, es pretén que l’estratègia de gamificació resulti 

en una competició col·lectiva saludable i es produeixen efectes positius dintre dels equips. 

 

Tanmateix, les docents aniran avaluant individualment cada un dels membres a través del sistema de 

puntuació, assegurant-se que els membres ho sàpiguen en cas que es consideri necessari. Aquest fet és 

així per tal de garantir la responsabilitat individual característica de l’aprenentatge cooperatiu.   
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Hem aconseguit 

resoldre els 

problemes sense 

demanar ajuda 

Hem demostrat 

comprendre els 

passos a seguir 

Hem intentat 

realitzar les 

tasques dintre del 

temps establert 

Hem justificat 

correctament       

les nostres 

aportacions 

Hem mostrat una 

bona actitud 

davant les tasques 

proposades 

Hem mostrat una 

actitud receptiva 

quan algun 

company intervenia 

Hem mostrat una 

bona actitud 

davant les 

intervencions de 

les professores 

Tots hem prestat 

atenció quan 

alguna professora 

o company/a 

intervenia 

Hem resolt els 

dubtes si algun 

grup ha sol·licitat 

ajuda 

Hem respectat el 

torn de paraula 
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Tots hem aportat 

activament en el 

treball en grup 

Tots hem 

participat durant 

les posades en 

comú 

Tots portem el 

material 
Ens han resolt els 

dubtes a l’ajuda 

que hem sol·licitat 

Ens hem aixecat 

sols quan teníem 

permís 

Tots ens hem 

esforçat per a 

progressar 

Ens hem ofert a 

mostrar la nostra 

ajuda 

Tots hem arribat 

puntuals 

Hem resolt els 

dubtes si algun 

grup ha sol·licitat 

ajuda 

Ens hem distribuït 

les tasques: 

cadascú tenia una 

responsabilitat 

dins l’equip 
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Algun membre 

ha arribat tard 

sense 

justificació 

Algun membre 

ha realitzat 

activitats 

diferents 

Algun membre 

s’ha aixecat sense 

permís per anar a 

parlar amb un  

altre grup 

SOL·LICITEM AJUDA OFERIM AJUDA 

 

TASQUES 

Quants punts sol·liciteu? 

 

Algun 

membre crida 

en veu alta 



Ecologia: dinàmica dels ecosistemes  2n ESO CCNN - Curs 2016 – 2017 

30 

 

Nivell 0. Què en sabem del planeta AVLAS?                                 
 

Des del moment que es va fer aquesta troballa, la WASA va enviar vàries sondes que 

van permetre estudiar les característiques del planeta; així, l’AVLAS compta amb 

diferents zones, cada una amb unes condicions determinades, on hi podrien 

sobreviure algunes de les espècies de la Terra. 

 
 

Per a facilitar la tasca, ens organitzarem en diferents “equips de rescat”, 

cada un dels quals té com a objectiu desenvolupar vida a la seva zona. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DELS CIUTADANS EN EQUIPS DE RESCAT  

 

 

 

 

 

  

S1 

Quin equip serà capaç de salvar 

les espècies i mantenir-les? 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 1 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 2 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 3 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 4 

Prèviament s’haurà planificat la distribució dels alumnes en grups heterogenis 

reduïts (4 alumnes per “equip de rescat”), tenint en compte cultura, gènere i nivell 

d’aprenentatge. A més, considerant com s’estructura aquesta estratègia de 

gamificació en la que la puntuació actitudinal i procedimental s’obté en cas que tot 

l’equip ho hagi assolit, hem considerat interessant establir els grups tenint en compte 

que cada alumne/a vagi al mateix equip amb alguna “amistat” del grup-classe 

(afavorint llavors que entre ells es regulin el seu comportament).  

A través del projector apareixeran els grups i els noms de les persones (simulant que 

aquesta distribució ha sigut el resultat d’una selecció aleatòria que ha realitzat 

l’aplicació digital).  

A més, se’ls anima a que cada grup esculli un nom per al seu equip, per afavorir 

la identitat de grup.  



Ecologia: dinàmica dels ecosistemes  2n ESO CCNN - Curs 2016 – 2017 

31 

 

 

DISTRIBUCIÓ  I PRESENTACIÓ DE LES ZONES   

PER EQUIPS DE RESCAT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIP DE RESCAT 1 = 

 

EQUIP DE RESCAT 2 = 

ZONA DE GEL ZONA DE SORRA 

 

EQUIP DE RESCAT 3 = 

ZONA DE TERRA 

 

EQUIP DE RESCAT 4 = 

ZONA D’AIGUA 

Repartir la fitxa de la seva 

zona a cada equip de rescat  
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EQUIP DE RESCAT 1 = ZONA DE GEL 

 

A la zona del planeta on els rajos de llum són menys 

perpendiculars, s’hi ha detectat un medi de 

temperatures baixes i humitat elevada en general: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

-3 a 5oC 20-30% 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 2 = ZONA DE SORRA 

 

S’ha pogut observar que en algunes zones s’hi pot trobar 

un clima àrid, amb grans oscil·lacions de temperatures al 

llarg dels dies i una humitat baixa: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

0 a 40oC 10-20% 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 3 = ZONA DE TERRA 

 

A les zones on els rajos de llum de la seva estrella són més 

perpendiculars, s’hi ha trobat una zona amb un sòl humit 

degut a les abundants precipitacions acompanyat de 

temperatures elevades tot el dia. 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

25 a 40oC 85-99% 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 4 = ZONA D’AIGUA 

 

Una gran part del planeta, a més, està coberta per aigua salada (com 

passa a la Terra). La sonda ha enviat dades sobre les condicions 

d’aquest mar i sembla que les temperatures són més aviat temperades: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures 

12 a 20oC 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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A partir d’aquí, es formulen algunes qüestions per a determinar quin és el grau de coneixement dels 

alumnes i, així doncs, el punt de partida a nivell general. Aquestes qüestions també serviran per a explorar 

algunes idees prèvies de l’alumnat. Es realitzarà a través d’un qüestionari a temps real 

(www.mentimeter.com) amb la intenció de promoure la intervenció de tots els alumnes i les alumnes de 

manera equitativa. De totes maneres, si la connexió a Internet no és adequada, es pot realitzar a través 

del diàleg o aportar les qüestions per escrit a cada equip de rescat.  

 

 

  

Ara bé! Som especialistes! Anem a parlar 

correctament! Si anem a habitar aquestes zones, 

com les anomenarem a partir d’ara? ECOSISTEMES 

(poden escollir també un nom pel seu ecosistema) 

 

Creieu que qualsevol 

ésser viu hi podria 

sobreviure? 

En aquestes imatges s’hi 

observa un “terreny” sobre el 

qual romandran els éssers vius... 

amb el que coneixem d’ecologia, 

com el podem anomenar? 

Substrat 

 

Aquestes zones del planeta presenten un medi en el que 

els éssers vius hi portaran les seves funcions, però... 

quants medis hi ha en total? 1, 2, 4, molt més? Aquàtic i aeri 

Sovint estem parlant 

d’espècies”... sabríeu explicar a 

què ens referim? 

 

http://www.mentimeter.com/
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Nivell 1. Selecció dels éssers vius                                            
a participar en l’operació AVLAS  

 

Donades les característiques de les zones trobades a l’AVLAS, l’EGOT ha considerat algunes de les 

espècies que es podrien traslladar cap al planeta per poder mantenir la seva existència. Aquí és quan 

necessiten la vostra ajuda. Cada equip de rescat us encarregueu d’una zona concreta (que ja se us ha 

assignat), pel que cada grup haureu d’escollir les espècies que poden sobreviure en aquesta zona tenint 

en compte les característiques i els intervals que us fem constar. Confiem que sereu capaços 

d’assignar el medi correcte a cada espècie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS PER A 

ASSOLIR EL NIVELL 

 Seleccionar els éssers vius aptes per a sobreviure al vostre ecosistema 

 Descartar els éssers vius que no sobreviurien al vostre ecosistema 

 

PUNTUACIÓ DEL 

NIVELL 

 

Selecció dels éssers vius que es podrien salvar:  

 10 punts si es seleccionen correctament tots els éssers vius. 

 5 punts si es seleccionen correctament tots els participants excepte un 

màxim de 2 errors (que s’hagin descartat incorrectament i/o que s’hagin 

seleccionat incorrectament). 

 3 punts si es selecciona incorrectament fins a 5 éssers vius.  

En qualsevol cas, intentar justificar-ho es recompensa amb 5 punts 

extra.  

Altra puntuació extra: actitudinal i procedimental (veure graella de 

puntuacions inicial) 

 

SOM-HI! 

A cada equip de rescat se li proporciona, 

de manera desordenada, les seves 10 

targetes i 5 targetes més d’espècies 

que han de descartar a la seva zona. 

Considerem que pel ritme general del 

grup-classe és millor no repartir les 40 a 

cada equip de rescat.  

A continuació es mostren les fitxes que 

pertanyen a cada zona, seleccionant així 

3 productors, 3 consumidors primaris, 3 consumidors secundaris i 1 consumidor terciari (10 en total).  

  

Sessió 2 

+10 +5 

+3 

+5 
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Cactus parodia 

Parodia leningausii 

Medi: Aeri 

Temperatura: -3-50oC 

Humitat: 7-60% 

Alimentació: fabrica el 

seu propi aliment 

 

Adènia  

Adenia pechuelii 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-48oC 

Humitat: 4-50% 

Alimentació: fabrica el seu 

propi aliment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromedari  

Camelus dromedarius 

Medi: Aeri 

Temperatura: -8-50oC 

Humitat: 3-42% 

Alimentació: plantes 

amb espines, fulles 

seques i arbusts halòfits 

 

 

Cactus opuntia 

Opuntia humifusa 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-50oC 

Humitat: 8-67% 

Alimentació: fabrica el seu 

prop aliment 

ZONA DE 

SORRA 
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Rata cangur 

Dipodomys agilis  

Medi: Aeri 

Temperatura: -2-47oC 

Humitat: 7-51% 

Alimentació: llavors, fulles i 

tiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fennec  

Vulpes zerda 

Medi: Aeri 

Temperatura: -1-45oC 

Humitat: 5-50% 

Alimentació: insectes, rèptils, 

rosegadors i aus 

 

Serp cascavell 

Crotalus scutulatus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-45oC 

Humitat: 4-43% 

Alimentació: sargantanes, 

petits mamífers, ocells i ous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iguana del desert 

Dispsosaurus 

dorsalis 

Medi: Aeri 

Temperatura:-1-47oC 

Humitat: 3-45% 

Alimentació: flors, 

fruits i fulles 
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Gat ornat 

 Felis silvestris ornata 

Medi: Aeri 

Temperatura:-5-44oC 

Humitat: 7-47% 

Alimentació: petits mamífers, 

llangardaixos i insectes 

Voltor torgos 

Torgos tracheliotus 

Medi: Aeri 

Temperatura:-7-45oC 

Humitat: 6-50% 

Alimentació: totes les preses 

que pugui trobar 

Orquídia epífita 

Cymbidium pomilum 

Medi: Aeri 

Temperatura: 18-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi 

aliment 

Arbre cecropia 

Cecropia angustifolia 

Medi: Aeri 

Temperatura: 17-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu 

propi aliment 

ZONA DE 

TERRA 
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Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: Aeri 

Temperatura: 17-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi 

aliment 

Bonobo 

Pan paniscus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 12-40 oC 

Humitat: 80-99% 

Alimentació: flors, fruits i 

fulles 

Papallona mussol 

Caligo memnon 

Medi: Aeri 

Temperatura: 20-39 oC 

Humitat: 83-99% 

Alimentació: fruits 

Tucà 

Ramphastos toco 

Medi: Aeri 

Temperatura: 19-39 oC 

Humitat: 86-99% 

Alimentació: Fulles, fruits i 

fruita madura 

Granota verda 

Phyllomedusa sauvagii  

Medi: Aeri 

Temperatura: 15-39 oC 

Humitat: 85-99% 

Alimentació: insectes 
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Mussol africà 

Bubo leucostictus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 10-39 oC 

Humitat: 81-99% 

Alimentació: Insectes, petits 

rosegadors i ratpenats 

Ratpenat de ferradura 

Rhinolophus silvestris 

Medi: Aeri 

Temperatura: 9-45 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: Insectes 

Jaguar 

Panthera onca 

Medi: Aeri 

Temperatura: 20-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: Carn de qualsevol 

animal que pugui caçar 

Posidònia 

Posidonia oceanica 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 10-25oC 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

Acetabulària 

Acetabularia acetabulum 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 12-23oC 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

ZONA D’AIGUA 
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Fitoplàncton 

Format principalment per 

cianobactèries 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 2-28oC 

Alimentació: fabrica el seu propi 

aliment 

Anxova 

Anchoa lyolepis 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 15-25oC 

Alimentació: fitoplàncton 

 

Peix Plecostomus 

Hypostomus plecostomus 

Medi: Aqüàtic 

Temperatura: 13-27oC 

Alimentació: algues 

Zooplàncton 

Format principalment per 

protozous 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 2-28oC 

Alimentació: fitoplàncton 

Tortuga verda 

 Chelonia mydas  

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 15-27oC 

Alimentació: zooplàncton 
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Cranc reial 

Calappa granulata 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 10-25oC 

Alimentació: mol·luscs 

Morena 

Gymnothorax javanicus 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 12-24oC 

Alimentació: peixos petits i crustacis 

Peix espasa 

Xiphias gladius 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 5-23oC 

Alimentació: Tot tipus d’animals 

marins 

Herba pilosa antàrtica 

Deschampsia antarctica  

Medi: aeri 

Temperatura: -15-5 oC 

Humitat: 8-50% 

Alimentació: Fabrica el seu 

propi aliment 

Cariofil·làcia 

Colobanthus quitensis 

Medi: aeri 

Temperatura: -10-7 oC 

Humitat: 12-60% 

Alimentació: Fabrica el seu 

propi aliment 

ZONA DE GEL 
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Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi:  aeri 

Temperatura: -8-15 oC 

Humitat: 15-65% 

Alimentació: Fabrica el seu 

propi aliment 

Lèmming 

Lemmus lemmus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-18 oC 

Humitat: 13-54% 

Alimentació: Herbes 

Ren 

Rangifer tarandus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -12-17 oC 

Humitat: 17-32% 

Alimentació: Fulles, 

tiges i arrels 

Llebre polar 

Lepus arcticus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-15 oC 

Humitat: 14-67% 

Alimentació: Fulles, tiges i arrels 

Golut 

Gulo gulo 

Medi:  aeri 

Temperatura: -10-15 oC 

Humitat: 9-49% 

Alimentació: Cérvols, conills 

i altres animals 
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Ermini 

Mustela erminea 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-13 oC 

Humitat: 14-37% 

Alimentació: Petits mamífers i aus 

Mussol nival 

Bubo scandiacus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -17-12 oC 

Humitat: 10-55% 

Alimentació: Petits mamífers i altres aus 

Llop àrtic 

Canis lupus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -15-18 oC 

Humitat: 15-59% 

Alimentació: Tots els mamífers i 

aus que pugui caçar 
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Nivell 2. Milà, tenim un problema! 
 

La WASA (per no dir NASA) ha advertit que només pot realitzar un màxim de 5 viatges en tot l’any! I no 

sols això, sinó que a cada viatge sols hi pot anar un determinat grup d’éssers vius. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE! Recordar que si no escullen un determinat ordre d’entrada dels 

éssers vius, l’ecosistema no es mantindrà durant un període de temps llarg. 

I si no aconsegueixen habitar el planeta AVLAS.... Game over.  

 

 

Afavorir que els alumnes facin referència a la 

“disponibilitat de matèria i energia”.  

 

Explorar les idees prèvies sobre la font de 

matèria i energia dels éssers vius.  

Per tal d’afavorir la motivació i la competència 

digital, es realitzarà a través del recurs 

Kahoot de manera individual.  

Sessió 3 

MÀXIM 5 

VIATGES! 

Què hauríem de tenir en 

compte per a determinar 

l’ordre d’entrada? 

El que es tracta és que, abans de realitzar l’enviament, escullin bé el grup d’éssers vius que 

creuen necessari perquè el seu ecosistema es desenvolupi.  

Per a assegurar-se que el procés de desenvolupament es porta a terme correctament, els 

éssers vius romandran al planeta AVLAS un cert temps. Passat aquest temps, es comprovarà 

l’estat de l’ecosistema i s’actuarà en conseqüència.  
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Algunes preguntes de referència: 
 

 Què hi ha en aquests moments al planeta AVLAS per a sobreviure? 

 Què necessitem per a moure’ns? D’on obtenim aquesta energia? I les plantes? 

 Què succeeix amb l’energia que prové dels aliments? 

 Tots els éssers vius necessiten alimentar-se d’altres éssers vius? I les plantes? 

 

Què passaria si.....? 

 Si primer viatgen els X (esmentar algun exemple de consumidor secundari)?  

 Anar comentant diferents exemples fins a arribar als autòtrofs.  

 

 

  

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica (anomenar-ho per sobre –aliment-, s’estudia més endavant) 

Font matèria: autòtrofs i heteròtrofs 

Font energia: lumínica (de moment) 

Nivells tròfics: productors i consumidors (en general) 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els productors 

(autòtrofs) en el primer viatge. 

Repartir punts actitudinals i procedimentals  

+1 punt per cada espècie  

del primer viatge 

seleccionada correctament 
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Nivell 3. Va tot bé, a l‘AVLAS? 
 

El satèl·lit que ronda el planeta AVLAS ha capturat una imatge de l’estat dels vostres ecosistemes 

actualment, alguns mesos després d’haver realitzat el primer enviament amb la nau espacial.   
 

 

L’EGOT, quan ha vist les imatges, s’ha 

enfadat bastant, perquè de nosaltres 

depenia mantenir la vida en alguna part 

de l’espai! 

Fulles seques i caigudes dels arbres, 

plantes en mal estat... la gran majoria 

estan començant a morir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLEM-NE! 

 

  

Sessió 4 

Us vam dir 5 viatges com a 

màxim i n’heu malgastat 1... 

solucioneu-ho com vulgueu 

però sols us en queden 4! 

A què deu ser degut? 
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SIMULACIÓ: COM HAURAN EVOLUCIONAT ELS NOSTRES ECOSISTEMES? 

Intencionalitat didàctica:  

 Promoure la comprensió del cicle de la matèria i el flux d’energia a nivell general 

 Afavorir la comprensió del procés de la fotosíntesi 

 Evidenciar el paper dels descomponedors en el cicle de la matèria 

 

En aquest cas, es realitza la simulació de manera 

conjunta amb tot el grup-classe (animant-los a 

participar activament) per a assegurar-se que tots 

comprenen l’experiència i el contingut. Així i tot, cada 

estudiant és assignat amb un rol perquè tots siguin 

partícips de l’experiència i per a afavorir la 

col·laboració amb la resta. 

 

 

 

 

De què disposaven els nostres ecosistemes abans de desenvolupar-s’hi la vida? 

 

Es tracta de simular cada ecosistema en les seves condicions inicials (biòtop). Es situen tres recipients a 

l’aula: energia, matèria inorgànica i matèria orgànica. Un dels alumnes és assignat amb el rol de font 

d’energia (lluminosa en aquest cas, es pot proporcionar una llanterna perquè ho comprenguin més 

fàcilment), amb la funció de que, passi el passi, sempre hi hagi unitats d’energia disponible al recipient.  

 Deixar el recipient energia ple 

d’unitats d’energia.  

 Afegir dintre el recipient matèria 

inorgànica totes les unitats de matèria 

inorgànica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipient energia 

UNITATS DE MATÈRIA  UNITATS D’ENERGIA 

Té energia l’ecosistema? D’on prové?               

I matèria? Orgànica o inorgànica? 

Material necessari: 

 Tres recipients: energia, matèria 

inorgànica i matèria orgànica 

 Unitats d’energia lluminosa 

 Unitats de matèria 

 Llanterna simuladora de la font d’energia 

 Recipient per a “rebuig”  

 

Recipient matèria inorgànica Recipient matèria orgànica 
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Aleshores es pregunta si hi hauria energia o matèria “utilitzada” pels éssers vius, però com que no hi ha 

éssers vius inicialment, la resposta és no. S’introdueix així un quart recipient anomenat “de rebuig”, que 

de moment està buit. 

 

Què va succeir quan s’hi van introduir els productors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns alumnes assumeixen el rol de “productors” (cada rol productor amb una targeta). 

La seva funció consisteix en anar fins els recipients 

corresponents amb la seva targeta i simular la fotosíntesi 

(recordar el concepte autòtrof).  

Així doncs, perquè cada “productor” obtingui el seu aliment 

(“unitat de matèria orgànica”) necessita agafar dels recipients 

corresponents 2 unitats d’energia lluminosa + 2 unitats de 

matèria (recipient de mat. Inorgànica). 
  

Un cop el “productor” ha agafat el que necessita, aconsegueix 

fabricar el seu aliment, de manera que la “unitat de matèria” 

que inicialment era inorgànica s’ha transformat tot passant al 

recipient “matèria orgànica” (en aquest cas, s’oferirà blu-tack 

als alumnes perquè les ajuntin, i així donar a entendre que 

són estructures més complexes). 

En quant a l’energia, cada cop que el “productor” retira una unitat del recipient, aquesta es diposita al 

recipient de rebuig (representant així que s’ha utilitzat per a fabricar l’aliment, necessari per a portar a 

terme les funcions vitals i renovar l’estructura del seu cos). No obstant, cal tenir en compte que per cada 

unitat d’energia que es retira, el rol de “font d’energia” s’encarrega d’introduir unitats d’energia lluminosa 

noves al recipient d’energia. 

 

Si es repeteix el procés múltiples vegades, arribarà un 

moment que a l’ecosistema sols hi haurà unitats de matèria 

orgànica i energia lluminosa, de manera que tots aquells 

rols de “productors” no podran portar a terme la seva funció. 

 

NOTA: aquí es deixa que els diferents equips de rescat es reuneixin durant 5 minuts perquè proposin una 

solució a la situació problema. De fet, es pot estimular la seva motivació (i cooperació de tots els membres) 

anunciant que aquells equips que la seva proposta sigui bastant efectiva, obtindran +5 punts al seu 

comptador (punts “conceptuals”).  

Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: aeri 

Temperatura: 17ºC – 46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi: aeri 

Temperatura: -8ºC – 15 oC 

Alimentació: Fabrica el seu propi aliment 

Targetes 

imatges 

productors 

Com actuen els productors 

dintre els ecosistemes? 

Què necessiten per a  

fabricar el seu aliment? 

Què succeeix amb la matèria 

inorgànica i l’energia?  

Hi ha “algú” que reemplaci les 

unitats de matèria inorgànica?  

Com afectarà als productors? 
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En aquest moment s’evidencia la necessitat de “quelcom” (o algú) que reposi les unitats de matèria 

inorgànica perquè les plantes sobrevisquin.  

       

 

 

 

Assignar un rol de “descomponedor”: la seva funció consisteix en anar dintre el recipient de “matèria 

orgànica” i agafar dues unitats unides. Aleshores, les separa i les retorna al recipient de “matèria 

inorgànica” (transformació). 

Així doncs, si es deixa actuar una mica els “descomponedors” i cadascú segueix amb el seu rol, es pot 

acabar comprenent com el cicle de la matèria és tancat i, en canvi, el flux de l’energia és obert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenem que seria ideal introduir també els transformadors, però en una sessió de 50 minuts creiem que 

no hi haurà temps perquè així sigui. En aquest cas, preferim que els alumnes comprenguin el 

funcionament general dels ecosistemes en quant al flux de l’energia i el cicle de la matèria (i fins i tot la 

fotosíntesi), més que introduir molts nous conceptes en una mateixa sessió.  

  

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica 

Font matèria: autòtrofs i heteròtrofs 

Font energia: lumínica (de moment) 

Nivells tròfics: productors i descomponedors 

Cicle de la matèria 

Flux de l’energia 

Fotosíntesi 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els 

descomponedors en el segon viatge per a salvar la situació. 

Probablement no hi haurà temps per a repartir la puntuació. Informar que la puntuació 

d’aquesta sessió serà col·lectiva a tot el grup-classe per a afavorir la cohesió de grup 

a nivell general així com dinàmiques de cooperació (en comptes de competició).   

Els reconeixeu? 

Són éssers vius? 
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Nivell 4. Ens sol·liciten la clau de l’èxit! 

 Recordar a repartir la puntuació actitudinal i procedimental de la sessió anterior abans de 

presentar les imatges següents, perquè els alumnes puguin veure la classificació i prendre 

consciència sobre el seu progrés.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Després de veure les imatges dels vostres ecosistemes en ple 

funcionament, l’EGOT torna a contactar-vos perquè vol saber com vau 

arribar a la conclusió que per a salvar la situació al planeta AVLAS havíeu 

de portar els descomponedors en el segon viatge.  

Així, us demana que, per equips de rescat, recordeu què és el que vau fer 

i li envieu la informació! 

 

Intencionalitat didàctica: sintetitzar el coneixement après. 

Considerem que a la sessió anterior no hi haurà hagut el 

temps suficient per a re-estructurar la informació ni per a 

repartir la puntuació, així que aprofitar aquesta sessió per a 

anar al “ritme” de la UD. 

 

 

 

 

 

Deixem aquestes “notes” perquè els alumnes vegin que en certa manera els “comprenem” i per intentar 

evitar la falta d’implicació en la tasca proposada des d’un inici i/o la percepció que aquestes activitats 

“conceptuals” sols les poden resoldre aquells alumnes amb un nivell d’aprenentatge superior..   

 

S5 

NOTA AINA i NEUS: Tranquils, nosaltres també considerem que és 

massa! El que proposem és que intenteu recordar quin material vam 

utilitzar en cada cas i per a què. Per a fer-ho més fàcil, aneu simulant el 

progrés de l’experiment responent a les activitats següents! 

Clar.. de veritat creu 

que anem a enviar-li 

tot el que vam fer?  



Ecologia: dinàmica dels ecosistemes  2n ESO CCNN - Curs 2016 – 2017 

54 

 

ABANS DE COMENÇAR... 

Recordeu que també hi ha la puntuació que sovint utilitzem! Volem demostrar a 

l’EGOT que cada un dels membres dels diferents equips de rescat és rellevant 

dintre el seu grup. Per això, coordineu-vos com vulgueu entre vosaltres perquè 

tots participeu en alguna de les qüestions plantejades (podeu distribuir-vos 

individualment, per parelles, o tots quatre junts). Teniu 15 minuts per a enviar 

les respostes a l’EGOT! Som-hi! 

 

 INTENCIÓ: AFAVORIR L’APRENENTATGE COOPERATIU 

Es pretén posar èmfasi en la responsabilitat individual i el repartiment de responsabilitats per a assolir 

l’èxit de l’equip (dintre del temps establert). Tanmateix, es pretén estimular la interdependència positiva.  
   

De què disposaven els nostres ecosistemes abans de desenvolupar-s’hi la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció! Cada cop que intenteu respondre a una 

pregunta, obteniu +0,5 (encara que la 

resposta sigui incorrecta). 

Però si ni tan sols contesteu una 

pregunta (és a dir, que es deixi en 

blanc), se us penalitzarà amb -1 punt! 

 

D’aquesta manera, es vol fomentar que els alumnes s’impliquin en el procés de l’aprenentatge tot intentant 

respondre, sense penalitzar l’error però donant a conèixer la voluntat de valorar positivament l’esforç. 

 

UNITATS DE matèria inorgànica UNITATS d’energia (lluminosa) 

 

De quin tipus? 

+1 
De quin tipus? +1 +1 

 

-1 punt cada cop que 

la resposta es deixi 

sense contestar 

Pel que vau aprendre algunes sessions anteriors, els ecosistemes estan 

formats pel medi físic i pels éssers vius que hi habiten. Si no hi ha vida 

encara, com es diria aquesta part sense vida de l’ecosistema? Biòtop 

+0,5 sols per 

respondre 

+1 
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Què va succeir quan s’hi van introduir els productors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu què representava cada bola de color, i contesteu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: aeri 

Temperatura: 17ºC – 46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi: aeri 

Temperatura: -8ºC – 15 oC 

Alimentació: Fabrica el seu propi aliment 

Targetes 

imatges 

productors 

Quines “unitats” necessiten del medi físic els 

productors per a fabricar el seu aliment? 

Matèria inorgànica 

Energia lluminosa 

+1 per 

“unitat” 

correcta 

Medi físic de 

l’ecosistema 

Quines “unitats de matèria” 

obtenien els productors de 

l’intercanvi? 

Matèria orgànica 

 

Com es diuen els éssers vius que 

fabriquen el seu propi aliment? 

Autòtrofs 

 

+1 +1 

Quines “unitats” romanien finalment 

al medi físic? D’on provenien? 

Energia: de la font lluminosa 

Matèria orgànica: dels productors 

 

 

+1 per 

“unitat” 

correcta 

+1 per d’on 

provenen 
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Per què els productors començaven a morir? 

 

 

 

 

 

Quin era el paper dels descomponedors? És a dir, per què eren necessaris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda de proporcionar les preguntes per escrit, es pretén desenvolupar habilitats d’expressió oral; així 

doncs, els diferents equips de rescat hauran d’explicar el coneixement a les docents amb les seves pròpies 

paraules.   

+3 

+3 

Repartir punts conceptuals, actitudinals i procedimentals  

 

-1 punt cada cop que 

la resposta es deixi 

sense contestar 
+1 sols per 

respondre 
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Nivell 5. Arriba el temps de facturació...                          
qui té preferència al viatge?  

 

L’EGOT torna a contactar-vos per conèixer quin és el nou grup d’éssers 

vius que creieu que han de ser els següents a habitar el planeta AVLAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passes a seguir:    

 

1. Observeu les fitxes d’aquells éssers vius que vau enviar al 

primer viatge: què tenen tots en comú? 

Font matèria: són autòtrofs 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la resta d’éssers vius (que encara no habiten al planeta AVLAS), d’on creieu que prové l’energia 

necessària per a sobreviure? 

De les transformacions químiques després d’ingerir aliments (combustió cel·lular)  

  aquesta seria la resposta ideal, però degut a la limitació temporal general de la UD no tractarem la 

combustió cel·lular, o sigui que ens conformem amb què entenguin que “prové de l’aliment ii que la font 

d’energia no és la lluminosa” 

 

 

 

 

 

 

Sessió 

6 

Però nosaltres encara no 

hem pres cap decisió...  

Anem pas a pas! 

Distribució en equips de rescat  PARLEU-NE ENTRE TOTS ELS MEMBRES 

Si us és més senzill, 

deixeu-ho anotat per 

si ho necessiteu a les 

properes sessions! 
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3. Dels éssers vius pendent d’habitar el planeta AVLAS, la font de matèria és la mateixa per a tots? 

______ 

Tots són heteròtrofs i per tant la seva font de matèria sempre serà orgànica, però l’aliment varia segons 

l’espècie que el consumeix  herbívors (consumidors primaris), carnívors i omnívors (consumidors 

secundaris i terciaris).  

 

 

4. Tenint en compte “què” o “qui” hi ha actualment al 

planeta AVLAS, quins éssers vius creieu que hi 

podran sobreviure en un termini de temps llarg?  

Si actualment al planeta sols hi ha productors (autòtrofs) 

i descomponedors, els següents a introduir-se haurien 

de ser aquells éssers vius que s’alimenten dels 

productors (és a dir, els herbívors: consumidors 

primaris).  

 

NOTA: considerant el nivell de tot el grup-classe (molt 

baix en general) i el temps de la sessió, hem decidit 

proporcionar aquestes pistes per a agilitzar el procés.  

  

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica 

Font matèria: autòtrofs (fotosíntesi) i heteròtrofs (combustió cel·lular) 

Font energia: lumínica i química 

Nivells tròfics: productors, descomponedors, consumidors primaris, secundaris i terciaris 

+3 punts per a cada 

espècie seleccionada 

correctament 

PISTA 1 = són 3 espècies diferents 

PISTA 2 = fixeu-vos en quins éssers vius 

menja cada espècie pendent. Si introduïu 

primer alguna que el seu aliment encara 

no està al planeta AVLAS, creieu que 

podrà sobreviure de totes maneres? 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els 

consumidors primaris (herbívors) en el tercer viatge. 

Repartir puntuació 
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Nivell 6. Ja quasi ho tenim! 

a 

L’EGOT us felicita per la tasca realitzada al llarg de les sessions. Esteu a dos 

viatges d’aconseguir poblar satisfactòriament els ecosistemes del planeta 

AVLAS! 

Per a tenir un major control de la situació, us encarrega que presenteu un 

mural dels vostres ecosistemes d’acord amb els nivells tròfics.  

 

Quins nivells tròfics hi ha a l’ecosistema fins al moment? 

 

 

De les espècies que queden, quina creieu que hauria de ser de l’últim viatge? Per què? A quin 

nivell tròfic es situaria llavors? 

 

 

 

Quin nivell tròfic hauria de ser el quart viatge? Quines espècies són al vostre cas? 

 

 

 

Una vegada respostes les preguntes, completeu amb les vostres espècies el mural que us oferim. 

 

Perquè tothom entengui com es relacionen els diferents nivells tròfics, indiqueu 

amb les fletxes el sentit en què circula la matèria i l’energia.  

Cap a quin nivell circula la matèria i l’energia: superior o inferior? 

 

 

Ara bé, perquè tothom ho entengui, se us demana que ho expliqueu a la resta de la classe.  

 

Després d’explicar el contingut del mural, heu de representar una cadena alimentària o tròfica:  

 

 

Cada un de vosaltres representa una espècie de diferents nivells tròfics (seleccioneu la targeta 

identificativa de l’espècie). Amb les fletxes que us proporcionem, indiqueu quina seria la seqüència d’acord 

amb el sentit en què circula la matèria i l’energia. Recordeu a justificar la vostra decisió per a obtenir una 

major puntuació! 

 

 

 

Sessió 7 

+10 punts per 

explicar-ho a 

la resta 

+5 punts si la 

cadena tròfica 

és correcta 

+5 punts si el 

mural és 

correcte 

És la seqüència que es pot establir en un ecosistema entre organismes que s’alimenten els uns dels altres 
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CONTINGUT: 

Nivells tròfics: productors, descomponedors, consumidors primaris, secundaris i terciaris 

Cicle de la matèria i flux de l’energia 

Cadena alimentària o tròfica 
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Nivell 7. El desenllaç 

a 

 

 

 

Com veieu, els individus en un ecosistema es relacionen entre sí. Si observeu el mural de la sessió 

anterior, veureu que un mateix individu normalment s’alimenta de diferents preses. 

1. Amb retoladors de diferents colors, diferencieu tantes cadenes alimentàries com pugueu.  

2. Veieu alguna cadena tròfica (alimentària) que s’entrecreui amb una altra? 

La majoria d’espècies, llavors, formen part de més d’una cadena tròfica. És per aquest motiu que 

s’acostuma a representar les diferents relacions tròfiques en diagrames anomenats xarxes tròfiques: 

  

Sessió 8 

Qui s’alimenta 

de qui? 

Podríeu esmentar una 

cadena alimentària? 

És el vostre torn! L’EGOT sol·licita 

saber quina és la organització 

alimentària als vostres ecosistemes.  

Cada un de vosaltres es posa una 

targeta de l’espècie al front. 

Mitjançant les fletxes, intenteu crear 

la xarxa tròfica del vostre ecosistema! 

NOTA: podeu sol·licitar ajuda als 

membres dels altres equips de rescat 

per a representar-ho.  

+10 punts si la 

representació 

és correcta 
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CONTINGUT: 

Nivells tròfics: productors, descomponedors, consumidors primaris, secundaris i terciaris 

Cicle de la matèria i flux de l’energia 

Cadena alimentària o tròfica 

Xarxa tròfica o alimentària 



  

  

Unitat Didàctica de Ciències Naturals – 2n ESO 

NOM: 

Sobre el flux d’energia i el cicle de la matèria 

i la dinàmica dels ecosistemes (ecologia) 

 

SOS! Salvem la vida! 

MATERIAL PER  

A L’ALUMNAT 
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Plantejament de la situació 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim un problema! I ara què? 

 

 

 

 

 

 

Sessió 1 

Què us suggereixen 

aquestes imatges? 

Quines conseqüències 

es podrien donar? 
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Davant aquesta catàstrofe que està succeint al planeta Terra, 

alguns investigadors han intentat fer el possible per trobar-hi 

una solució. Les úniques esperances recauen sobre el planeta 

AVLAS: un planeta descobert recentment que, per les 

característiques que presenta, podria desenvolupar-s’hi vida.  
 

Així doncs, han considerat la possibilitat de salvar algunes 

espècies que habiten a la Terra introduint-les al planeta 

AVLAS, amb la intenció de mantenir la vida, almenys, en 

alguna part de la via làctia.  

 

L’EGOT (Equip de Gestió dels Organismes de la Terra) ha posat en marxa 

una recerca de tots els éssers vius que possiblement podrien sobreviure 

en aquest planeta. 

Però com que l’escalfament global està avançant més 

ràpid del que esperaven, creuen que no tindran temps 

per a habitar l’AVLAS abans que la vida a la Terra 

s’acabi definitivament.  

 

Per tal de resoldre la situació el més aviat possible, l’EGOT ha demanat 

col·laboració als ciutadans. Però compte! Pot ser no tothom és capaç de saber 

com habitar un nou planeta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us presentem el planeta AVLAS 

Creieu que ho podreu aconseguir? 

... Comença el compte enrere! 

Però... Com ho 

farem? 

Què hi 

guanyem? 
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METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoldre conflictes 

per equips 

Cooperar amb 

diferents companys 

Superar nivells 

de dificultat 

Aconseguir punts col·lectius 

Obtenir reconeixement pel progrés aconseguit 

I per a què? 

... I qui guanya? 
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Nivell 0. Què en sabem del planeta AVLAS?                                 
 

Des del moment que es va fer aquesta troballa, la WASA va enviar vàries sondes que 

van permetre estudiar les característiques del planeta; així, l’AVLAS compta amb 

diferents zones, cada una amb unes condicions determinades, on hi podrien 

sobreviure algunes de les espècies de la Terra. 

 
 

Per a facilitar la tasca, ens organitzarem en diferents “equips de rescat”, 

cada un dels quals té com a objectiu desenvolupar vida a la seva zona. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DELS CIUTADANS EN EQUIPS DE RESCAT  

 

 

 

 

 

  

S1 

Quin equip serà capaç de salvar 

les espècies i mantenir-les? 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 1 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 2 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 3 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 4 



Ecologia: dinàmica dels ecosistemes  2n ESO CCNN - Curs 2016 – 2017 

68 

 

 

DISTRIBUCIÓ  I PRESENTACIÓ DE LES ZONES   

PER EQUIPS DE RESCAT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIP DE RESCAT 1 = 

 

EQUIP DE RESCAT 2 = 

ZONA DE GEL ZONA DE SORRA 

 

EQUIP DE RESCAT 3 = 

ZONA DE TERRA 

 

EQUIP DE RESCAT 4 = 

ZONA D’AIGUA 
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EQUIP DE RESCAT 1 = ZONA DE GEL 

 

A la zona del planeta on els rajos de llum són menys 

perpendiculars, s’hi ha detectat un medi de 

temperatures baixes i humitat elevada en general: 

 

 

EQUIP DE RESCAT 2 = ZONA DE SORRA 

 

S’ha pogut observar que en algunes zones s’hi pot trobar 

un clima àrid, amb grans oscil·lacions de temperatures al 

llarg dels dies i una humitat baixa: 

 

 

EQUIP DE RESCAT 3 = ZONA DE TERRA 

 

A les zones on els rajos de llum de la seva estrella són més 

perpendiculars, s’hi ha trobat una zona amb un sòl humit 

degut a les abundants precipitacions acompanyat de 

temperatures elevades tot el dia. 

 

EQUIP DE RESCAT 4 = ZONA D’AIGUA 

 

Una gran part del planeta, a més, està coberta per aigua salada (com 

passa a la Terra). La sonda ha enviat dades sobre les condicions 

d’aquest mar i sembla que les temperatures són més aviat temperades: 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

-3 a 5oC 20-30% 

Temperatures Humitat 

0 a 40oC 10-20% 

Temperatures Humitat 

25 a 40oC 85-99% 

Temperatures 

12 a 20oC 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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Nivell 1. Selecció dels éssers vius                                            
a participar en l’operació AVLAS  

 

Donades les característiques de les zones trobades a l’AVLAS, l’EGOT ha considerat algunes de les 

espècies que es podrien traslladar cap al planeta per poder mantenir la seva existència. Aquí és quan 

necessiten la vostra ajuda. Cada equip de rescat us encarregueu d’una zona concreta (que ja se us ha 

assignat), pel que cada grup haureu d’escollir les espècies que poden sobreviure en aquesta zona tenint 

en compte les característiques i els intervals que us fem constar. Confiem que sereu capaços 

d’assignar el medi correcte a cada espècie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS PER A 

ASSOLIR EL NIVELL 

 Seleccionar els éssers vius aptes per a sobreviure al vostre ecosistema 

 Descartar els éssers vius que no sobreviurien al vostre ecosistema 

 

PUNTUACIÓ DEL 

NIVELL 

 

Selecció dels éssers vius que es podrien salvar:  

 10 punts si es seleccionen correctament tots els éssers vius. 

 5 punts si es seleccionen correctament tots els participants excepte un 

màxim de 2 errors (que s’hagin descartat incorrectament i/o que s’hagin 

seleccionat incorrectament). 

 3 punts si es selecciona incorrectament fins a 5 éssers vius.  

En qualsevol cas, intentar justificar-ho es recompensa amb 5 punts 

extra.  

Altra puntuació extra: actitudinal i procedimental (veure graella de 

puntuacions inicial) 

 

SOM-HI! 

  

 

 

 

 

 

Sessió 2 

+10 +5 

+3 

+5 
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Nivell 2. Milà, tenim un problema! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sessió 3 

MÀXIM 5 

VIATGES! 

Què hauríem de tenir en 

compte per a determinar 

l’ordre d’entrada? 

+1 punt per cada espècie  

del primer viatge 

seleccionada correctament 
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Nivell 3. Va tot bé, a l‘AVLAS? 
 

El satèl·lit que ronda el planeta AVLAS ha capturat una imatge de l’estat dels vostres ecosistemes 

actualment, alguns mesos després d’haver realitzat el primer enviament amb la nau espacial.   
 

 

L’EGOT, quan ha vist les imatges, s’ha 

enfadat bastant, perquè de nosaltres 

depenia mantenir la vida en alguna part 

de l’espai! 

Fulles seques i caigudes dels arbres, 

plantes en mal estat... la gran majoria 

estan començant a morir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLEM-NE! 

 

  

Sessió 4 

Us vam dir 5 viatges com a 

màxim i n’heu malgastat 1... 

solucioneu-ho com vulgueu 

però sols us en queden 4! 

A què deu ser degut? 
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Nivell 4. Ens sol·liciten la clau de l’èxit! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Després de veure les imatges dels vostres ecosistemes en ple 

funcionament, l’EGOT torna a contactar-vos perquè vol saber com vau 

arribar a la conclusió que per a salvar la situació al planeta AVLAS havíeu 

de portar els descomponedors en el segon viatge.  

Així, us demana que, per equips de rescat, recordeu què és el que vau fer 

i li envieu la informació! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 

NOTA AINA i NEUS: Tranquils, nosaltres també considerem que és 

massa! El que proposem és que intenteu recordar quin material vam 

utilitzar en cada cas i per a què. Per a fer-ho més fàcil, aneu simulant el 

progrés de l’experiment responent a les activitats següents! 

Clar.. de veritat creu 

que anem a enviar-li 

tot el que vam fer?  
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ABANS DE COMENÇAR... 

Recordeu que també hi ha la puntuació que sovint utilitzem! Volem demostrar a 

l’EGOT que cada un dels membres dels diferents equips de rescat és rellevant 

dintre el seu grup. Per això, coordineu-vos com vulgueu entre vosaltres perquè 

tots participeu en alguna de les qüestions plantejades (podeu distribuir-vos 

individualment, per parelles, o tots quatre junts). Teniu 15 minuts per a enviar 

les respostes a l’EGOT! Som-hi! 

 

   

De què disposaven els nostres ecosistemes abans de desenvolupar-s’hi la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció! Cada cop que intenteu respondre a una 

pregunta, obteniu +0,5 (encara que la 

resposta sigui incorrecta). 

Però si ni tan sols contesteu una 

pregunta (és a dir, que es deixi en 

blanc), se us penalitzarà amb -1 punt! 

 

 

 

 

 

 

UNITATS DE __________________ UNITATS _____________________ 

 

De quin tipus? 

+1 
De quin tipus? +1 +1 

 

-1 punt cada cop que 

la resposta es deixi 

sense contestar 

Pel que vau aprendre algunes sessions anteriors, els ecosistemes estan 

formats pel medi físic i pels éssers vius que hi habiten. Si no hi ha vida 

encara, com es diria aquesta part sense vida de l’ecosistema? Biòtop 

+0,5 sols per 

respondre 

+1 
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Què va succeir quan s’hi van introduir els productors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu què representava cada bola de color, i contesteu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: aeri 

Temperatura: 17ºC – 46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi: aeri 

Temperatura: -8ºC – 15 oC 

Alimentació: Fabrica el seu propi aliment 

Targetes 

imatges 

productors 

Quines “unitats” necessiten del medi físic els 

productors per a fabricar el seu aliment? 

 

 

+1 per 

“unitat” 

correcta 

Medi físic de 

l’ecosistema 

Quines “unitats de matèria” 

obtenien els productors de 

l’intercanvi? 

 

 

 

Com es diuen els éssers vius que 

fabriquen el seu propi aliment? 

 

 

+1 +1 

Quines “unitats” romanien finalment 

al medi físic? D’on provenien? 

 

 

 

+1 per 

“unitat” 

correcta 

+1 per d’on 

provenen 
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Per què els productors començaven a morir? 

 

 

 

 

 

Quin era el paper dels descomponedors? És a dir, per què eren necessaris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+3 

+3 

 

-1 punt cada cop que 

la resposta es deixi 

sense contestar 
+1 sols per 

respondre 
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Nivell 5. Arriba el temps de facturació...                          
qui té preferència al viatge?  

 

L’EGOT torna a contactar-vos per conèixer quin és el nou grup d’éssers 

vius que creieu que han de ser els següents a habitar el planeta AVLAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passes a seguir:    

 

1. Observeu les fitxes d’aquells éssers vius que vau enviar al 

primer viatge: què tenen tots en comú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la resta d’éssers vius (que encara no habiten al planeta AVLAS), d’on creieu que prové l’energia 

necessària per a sobreviure? 

 

 

 

 

 

 

Sessió 

6 

Però nosaltres encara no 

hem pres cap decisió...  

Anem pas a pas! 

Distribució en equips de rescat  PARLEU-NE ENTRE TOTS ELS MEMBRES 

Si us és més senzill, 

deixeu-ho anotat per 

si ho necessiteu a les 

properes sessions! 
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3. Dels éssers vius pendent d’habitar el planeta AVLAS, la font de matèria és la mateixa per a tots? 

 

 

 

 

4. Tenint en compte “què” o “qui” hi ha actualment al 

planeta AVLAS, quins éssers vius creieu que hi 

podran sobreviure en un termini de temps llarg?  

 

  

+3 punts per a cada 

espècie seleccionada 

correctament 

PISTA 1 = són 3 espècies diferents 

PISTA 2 = fixeu-vos en quins éssers vius 

menja cada espècie pendent. Si introduïu 

primer alguna que el seu aliment encara 

no està al planeta AVLAS, creieu que 

podrà sobreviure de totes maneres? 
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Nivell 6. Ja quasi ho tenim! 

a 

L’EGOT us felicita per la tasca realitzada al llarg de les sessions. Esteu a dos 

viatges d’aconseguir poblar satisfactòriament els ecosistemes del planeta 

AVLAS! 

Per a tenir un major control de la situació, us encarrega que presenteu un 

mural dels vostres ecosistemes d’acord amb els nivells tròfics.  

 

Quins nivells tròfics hi ha a l’ecosistema fins al moment? 

 

 

De les espècies que queden, quina creieu que hauria de ser de l’últim viatge? Per què? A quin 

nivell tròfic es situaria llavors? 

 

 

 

Quin nivell tròfic hauria de ser el quart viatge? Quines espècies són al vostre cas? 

 

 

 

Una vegada respostes les preguntes, completeu amb les vostres espècies el mural que us oferim. 

 

Perquè tothom entengui com es relacionen els diferents nivells tròfics, indiqueu 

amb les fletxes el sentit en què circula la matèria i l’energia.  

Cap a quin nivell circula la matèria i l’energia: superior o inferior? 

 

 

Ara bé, perquè tothom ho entengui, se us demana que ho expliqueu a la resta de la classe.  

 

Després d’explicar el contingut del mural, heu de representar una cadena alimentària o tròfica:  

 

 

Cada un de vosaltres representa una espècie de diferents nivells tròfics (seleccioneu la targeta 

identificativa de l’espècie). Amb les fletxes que us proporcionem, indiqueu quina seria la seqüència d’acord 

amb el sentit en què circula la matèria i l’energia. Recordeu a justificar la vostra decisió per a obtenir una 

major puntuació! 

 

 

  

Sessió 7 

+10 punts per 

explicar-ho a 

la resta 

+5 punts si la 

cadena tròfica 

és correcta 

+5 punts si el 

mural és 

correcte 

És la seqüència que es pot establir en un ecosistema entre organismes que s’alimenten els uns dels altres 
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Nivell 7. El desenllaç 

a 

 

 

 

Com veieu, els individus en un ecosistema es relacionen entre sí. Si observeu el mural de la sessió 

anterior, veureu que un mateix individu normalment s’alimenta de diferents preses. 

1. Amb retoladors de diferents colors, diferencieu tantes cadenes alimentàries com pugueu.  

2. Veieu alguna cadena tròfica (alimentària) que s’entrecreui amb una altra? 

La majoria d’espècies, llavors, formen part de més d’una cadena tròfica. És per aquest motiu que 

s’acostuma a representar les diferents relacions tròfiques en diagrames anomenats xarxes tròfiques: 

 

 

 

 

Sessió 8 

Qui s’alimenta 

de qui? 

Podríeu esmentar una 

cadena alimentària? 

És el vostre torn! L’EGOT sol·licita 

saber quina és la organització 

alimentària als vostres ecosistemes.  

Cada un de vosaltres es posa una 

targeta de l’espècie al front. 

Mitjançant les fletxes, intenteu crear 

la xarxa tròfica del vostre ecosistema! 

NOTA: podeu sol·licitar ajuda als 

membres dels altres equips de rescat 

per a representar-ho.  

+10 punts si la 

representació 

és correcta 


