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1. Resum 
 
La seqüència didàctica (SD) que es presenta a continuació (“Ciència a la cuina”) està adreçada a un grup de 

4t d’ESO de diversificació curricular. Està centrada en la relació existent entre aquestes dues disciplines i 

parteix de l’interès expressat per els i les alumnes de treballar aquesta temàtica. La SD arrenca amb la 

visualització d’un vídeo que aborda la connexió de la gastronomia amb la ciència i on apareixen diversos 

conceptes clau que es treballaran durant set sessions. El context d’aplicació és molt ric, donat que 

pràcticament tots els continguts i procediments giren entorn de quatre receptes que els mateixos alumnes 

realitzaran durant un taller de cuina al centre cívic del barri.  

 

L’objectiu general és que els i les alumnes siguin capaços de reconèixer i diferenciar fenòmens fisicoquímics 

a la cuina del dia a dia. D’aquest objectiu en pengen molts d’altres com ara calcular operacions de 

proporcionalitat bàsica, elaborar una llista de la compra en base a un pressupost, conèixer l’origen dels 

ingredients que s’utilitzen i relacionar-los amb la petjada ecològica. A més, els i les alumnes hauran de ser 

capaços d’elaborar les receptes i crear una presentació en què es resumeixin tots els aspectes treballats.  

Donat que la SD es centra en un tema triat per l’alumnat, creiem que en general la motivació serà força 

alta. De totes maneres, és possible que hi hagi força absentisme en algunes sessions i que ens trobem amb 

certa resistència a realitzar activitats més acadèmiques, com ara la presentació oral. Tot i les possibles 

dificultats, creiem que el fet de ser dos docents a l’aula serà clau per tal de guiar al grup en la realització de 

les tasques amb èxit.  

 

Els i les alumnes treballaran en grups estables durant totes les sessions. Les activitats són les mateixes per 

tothom, però estaran orientades a treballar una recepta diferent per a cada grup. Totes les sessions han 

estat concebudes per tal de realitzar una tasca que comenci i es completi durant aquella hora. Tenint en 

compte la tipologia d’alumnat, creiem que és clau oferir-los activitats curtes i amb objectius molt clars.   

L’avaluació vindrà donada per un component actitudinal (30%), centrat en la seva pròpia avaluació al final 

de cada sessió i l’avaluació feta dels docents mitjançant una rúbrica d’esforç. D’altra banda, el dossier de 

treball suposarà el gruix més important de la nota (40%). Per últim, la presentació oral servirà com a 

tancament de la SD i també com a un element més d’avaluació (30%). Aquesta nota vindrà donada per la 

auto-avaluació de cada grup, la co-avaluació per part dels companys i l’avaluació per part dels professors. 

Es tracta per tant, d’una SD amb diversos productes: un dossier de treball, una presentació oral i unes 

receptes que esperem que surtin ben bones. 
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Cicle Nivell Matèria 

2n cicle d’ESO 4t (diversificació curricular) Àmbit cientificotecnològic 

 
 

 
2. Context 

 
Context d’aprenentatge: Es tracta d’una seqüència didàctica (SD) que comprèn diverses àrees de 
coneixement relacionades amb la cuina. Per tal de donar el tret de sortida, es visualitzarà un fragment del 
programa “què, qui, com” (TVC, T1 E80, 00:18 a 11:11), en què s’aborda la relació entre la gastronomia i la 
ciència.  En aquest vídeo surten conceptes com ara l’índex nutricional, el canvi químic i el canvi físic, la 
pressió , etc. que es treballaran al llarg de la SD.  
 

Context d’aplicació: Els i les alumnes disposaran de receptes facilitades pels professors,  hauran 
d’analitzar els canvis físics i químics que es donen, així com el valor energètic dels ingredients o la petjada 
ecològica d’aquests. L’elaboració de les receptes a la cuina del centre cívic Can Basté, permetrà aplicar els 
càlculs realitzats a l’aula, així com treballar de formar pràctica els conceptes de volum, massa, temperatura, 
i d’altres presents a la SD.  

 
3. Objectius d’aprenentatge 

 
Objectiu general: reconèixer i diferenciar fenòmens fisicoquímics presents a la cuina del dia a dia. 
 

Objectius específics:  
 

➢ Continguts: 
• Diferenciar entre canvi químic i canvi físic.  
• Reconèixer el canvi físic i/o químic que s’està donant en l’elaboració d’una recepta. 

 

➢ Procedimentals: 
• Realitzar càlculs matemàtics bàsics per escalar una recepta de cuina. 
• Identificar els orígens dels ingredients i relacionar-los amb la petjada ecològica. 
• Traslladar un experiment químic a la cuina. 
• Integrar tota la informació de forma resumida, atractiva i utilitzant les TIC. 
• Valorar de forma crítica les presentacions orals dels companys. 
 

➢ Actitudinals:  
• Treballar en grup i de forma cohesionada. 
• Aportar punts de vista i idees de forma ordenada i amb arguments. 
• Utilitzar la co-avaluació i la auto-avaluació com a eina d’aprenentatge. 
• Valorar l’impacte ambiental que comporta el consum global. 

 
 

4. Continguts 
 

• Canvi químic i canvi físic. 
• Càlculs matemàtics bàsics (proporció). 
• Volum, massa, temps i temperatura. 
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• Contingut energètic. 
• Petjada ecològica. 
• Elaboració de diverses receptes de cuina. 
• Presentació de resultats utilitzant power point. 
• Co-avaluació i auto-avaluació de les presentacions. 

 

 
5. Consideracions al voltant dels continguts 

 
Què han fet abans 
 
Es tracta d’alumnes que es troben a l’últim curs de l’ESO i que, per tant, ja han treballat amb anterioritat 
tots els continguts que s’inclouen en aquesta SD. De totes maneres, creiem que el disseny d’aquestes 
sessions permetrà aprofundir i consolidar aquests coneixements, emprant un context d’aprenentatge més 
transversal i significatiu.  
 

Idees prèvies 
 
S’han descrit nombrosos idees prèvies referents al canvi químic i el canvi físic que són prevalents en 
l’alumnat d’ESO. Els alumnes són capaços de raonar que, després d’un canvi físic com ara un canvi d’estat, 
la substància manté la seva identitat. En canvi, les idees referents a les dissolucions acostumen a ser 
errònies. D’altra banda, sovint s’interpreta el canvi en termes de “transmutació” o bé s’assumeix que, 
després d’un canvi, la substància segueix sent la mateixa però s’ha perdut certa quantitat d’aquesta. 
 
Per tal d’estudiar els canvis de la matèria cal tenir en compte els conceptes de massa (quantitat) i de 
substància (qualitat). Tot i que estan estretament relacionats entre si, per molts estudiants es tracta de dos 
propietats que no tenen res a veure entre elles.  
 
Una proporció molt baixa dels estudiants no fan referència a la teoria corpuscular de la matèria o bé la 
utilitzen de forma errònia, tot i tractar-se d’un element clau per tal d’entendre el canvi químic i físic.  
 
Per últim, tot i que no es tracta d’una idea prèvia exclusivament relacionada amb la química i la física, els 
alumnes tenen una dificultat important per entendre i aplicar el càlcul proporcional de forma correcta 
(Gómez Crespo, 1996) 
 

Què faran després 
 
Els i les alumnes de 4t ventall s’estan apunt de graduar i, si tot va bé, l’any que ve cursaran estudis de grau 
mig. Una proporció força alta d’ells (al voltant del 50%) estan interessants en formar-se en processos 
sanitaris, jardineria o bé perruqueria i estètica. Aquestes tres disciplines impliquen el coneixement i 
aplicació de processos de canvi físic i químic.  Per tant, és de suposar que, almenys en part, l’alumnat 
seguirà aprofundint en aquest aspecte de la química i la física.  
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6. Seqüència d’activitats: 
 
SESSIÓ 1: Presentació de la SD i exploració d’idees prèvies 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Conèixer els criteris d’avaluació, els objectius clau i les activitats que conformen la SD. 

➢ Motivar envers els continguts i procediments que es treballaran 

➢ Fer explicitar les idees prèvies pel que fa els continguts que es treballaran.  
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Contextualització 10’ + 10’ Visualització del vídeo (TVC, T1 
E80, 00:18 a 11:11)i anotació 
d’aspectes clau indicats al 
dossier de treball (individual). 
Anàlisi de paraules  clau i 
conceptes que encara 
desconeixem (en gran grup, 
mitjançant l’escolta activa). 
Presentació de continguts (ho 
lidera el/la professor/a). 

Durant els primers 10 minuts els 
alumnes visualitzaran un vídeo de 
contextualització. Després d’analitzar 
els aspectes i paraules clau que 
apareixen (en gran grup), els/les 
docents presentaran la SD pel que fa els 
seus continguts, procediments i criteris 
d’avaluació. S’entrega el dossier de 
treball per a tota la SD (Annex 3). 

Aflorament d’idees prèvies 15’ Kahoot relacionat amb 
conceptes que es 
treballaran (individual amb 
telèfon mòbil, pel mètode 
concordar/discordar). 

Els i les alumnes completaran un 
Kahoot online mitjançant l’ús del 
mòbil en què apareixen idees i 
conceptes clau de la SD. Aquesta 
activitat ens permet situar  en quin 
nivell de es troba l’alumnat. 
https://play.kahoot.it/#/k/fea87905
-ca73-48fd-853c-15500202b7d7 

Aflorament d’idees prèvies 
+ Introducció de nous 
conceptes 

25’ Classificació de fotografies en 
funció de si es tracta d’un 
canvi físic o químic. (Formació 
dels grups de 3 persones per 
grup, heterogenis i estables al 
llarg de la SD). 
 
Posada en comú mitjançant 
l’escolta activa. 

  

Els i les alumnes s’agruparan en equips 
de 3 i rebran un conjunt de targetes 
amb imatges relacionades amb la cuina 
(Annex 1). En un primer moment, 
hauran de classificar-les en si creuen 
que són canvis químics (CQ) o bé canvis 
físics (CF). Seguidament, es donarà la 
definició de CQ i CF, hauran de 
reorganitzar les fotografies si detecten 
algun error i justificar perquè.  

 
Materials i recursos: 

- Ordinador amb connexió a internet i projector. 
- Telèfons mòbils (personals de l’alumnat). 
- Kahoot (veure annex). 
- Targetes amb fotografies de cuina. 

Atenció a la diversitat: 
Formació de grups heterogenis que permeti un aprenentatge entre iguals. 

https://play.kahoot.it/#/k/fea87905-ca73-48fd-853c-15500202b7d7
https://play.kahoot.it/#/k/fea87905-ca73-48fd-853c-15500202b7d7
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SESSIÓ 2: Quins canvis físics o químics es donen a la meva recepta de cuina? 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Reconèixer el canvi físic/químic que s’està donant en l’elaboració d’una recepta. 

➢ Contextualitzar un contingut teòric mitjançant accions quotidianes com fer una recepta. 
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Contextualització 10’ Explicació de l’activitat. Durant aquests 10’ inicials els professors 
explicaran l’activitat sobre reconeixement 
dels canvis físics i químics que es podran 
observar en les descripcions de cada 
recepta de cuina. Es mostrarà els materials 
amb els quals treballaran. 

Introducció 10’ Entrega i explicació dels 
materials per grup i com 
cada grup l’haurà de 
utilitzar-lo. 

Els professors entregaran els materials a 
ser utilitzats per cada grup:  
- Un full amb diverses informacions en 
formats diferents (textos, gràfics, fotos) 
que les han de relacionar per tal de poder 
contestar unes preguntes (Annex 2). 
- Un full de recepta de cuina a escollir pel 

grup: 
- Pizza (canvi químic | 

microorganismes que estan al llevat 
biològic) 

- Pastís (canvi químic | composició 
química que actua com a llevat 
químic, Royal) 

- Iogurt (canvi químic | 
microorganismes) 

- Mousse de llimona (canvi físic | 
muntatge de la nata; congelació). 

Aplicació 40’ Cada equip farà la lectura i 
interpretació de la seva 
recepta en petit grup. Els 
professors aniran 
acompanyant els debats 
dels grups per si algun 
necessita ajuda. 

Primer es llegirà la recepta i el materials i 
seguidament respondre el qüestionari. 
Apuntar els possibles CQ i CF, i per últim 
debatre el que s’ha apuntat i preguntat 
entre les persones del grup. 

 

Materials i recursos: 
- Un full amb diverses informacions en formats diferents (textos, gràfics, fotos) que els i les 

estudiants han de relacionar per tal de poder completar un qüestionari. 
- Fulls de receptes de cuina i qüestionaris. 
- Bolígrafs. 

Atenció a la diversitat: 
Formació de grups heterogenis que permeti un aprenentatge entre iguals. 
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SESSIÓ 3: Escalem una recepta de cuina i fem la llista per anar a comprar 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Aplicar càlculs matemàtics bàsics i necessaris per la vida quotidiana. 

➢ Dissenyar una llista de la compra que ens permeti ajustar-nos a un pressupost donat. 

➢ Motivar l’alumnat, donat que l’objectiu és anar a comprar plegats al supermercat del barri. 
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Contextualització 5’ El/la professor/a explica 
l’alumnat els objectius de la 
sessió. 

Durant els primers 5 minuts el/la 
docent explica a l’alumnat que els 
objectius de la sessió consisteixen en 
escalar la recepta de què disposen 
(sessió anterior) per a x persones, 
l’elaboració conjunta d’una llista de la 
compra que ens permeti ajustar-nos a 
un pressupost i la compra dels 
productes necessaris.  

Estructuració i 
aplicació 

25’ Càlculs matemàtics: en grups de 
treball (3), tots els alumnes ho 
escriuen al seu dossier. 
 
Un representant de cada grup 
escriu a la pissarra tots els 
ingredients necessaris. 
 
Per grups, realitzen una llista de 
la compra que sigui el més 
ajustada possible. 
 
Posada en comú i elaboració de 
la llista definitiva. 

Els alumnes realitzen (en grups de 3) 
els càlculs matemàtics que permeten 
escalar la seva recepta (per una sola 
persona) per 6 persones. A partir de 
tots els ingredients necessaris per les 
4 receptes (una per grup), s’elabora 
una llista de la compra que sigui el 
més ajustada possible. 
Es posa en comú i s’elabora la llista 
definitiva. 

Aplicació 30’ 
 

 

Tot el grup classe anem a 
comprar al supermercat. 

Amb la llista ja elaborada, anem a 
comprar els ingredients que 
necessitarem per fer les activitats 

 
 

Materials i recursos: 
- Pissarra. 
- Dossier de treball (realització de càlculs). 
- Calculadora (si fos necessària) 

 
 
Atenció a la diversitat: 
Formació de grups heterogenis que permeti un aprenentatge entre iguals. 
L’alumnat que tingui problemes per realitzar multiplicacions bàsiques podrà fer servir la 
calculadora. 
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SESSIÓ 4: Quin impacte té el que comprem? 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Identificar l’origen dels ingredients a partir de les etiquetes. 

➢ Saber avaluar si un producte és sostenible mitjançant el seu origen de producció. 

➢ Saber la petjada ecològica que té una recepta de cuina. 
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Contextualització 10’ El/la professor/a 
explica l’alumnat 
els objectius de la 
sessió, com 
treballarem i què 
són els fulls guies 
que cada grup 
trobarà al seu 
dossier. 

Durant els primers 5 minuts el/la docent 
explica a l’alumnat que els objectius de la 
sessió consisteixen en: 

 conèixer l’origen del producte que 
tenim a les mans 

 conèixer la petjada ecològica que té 
la recepta de cuina de cada grup. 

 
Durant els altres 5 min el professor 
explicarà com es farà l’activitat i explicarà 
el material que es trobarà a cada taula de 
grup per tal de poder fer els càlculs de 
petjada ecològica: 
 

- un full amb les instruccions per entrar a 
l’app Alimentos Kilométricos i com fer-la 
servir. 
 

 

Aplicació 40’ Càlculs 
matemàtics i 
resolució de 
preguntes: amb 
els mateixos grups 
de treball (3). 
 

 

Els i les alumnes llegeixen el text guia, 
responen les preguntes referents als seus 
ingredients i calculen la petjada 
ecològica.  
Aquesta última es farà amb l’ordinador 
entrant a l’app virtual Alimentos 
Kilométricos: Las emisiones de CO2 por la 
importación de alimentos al Estado 
español - Calculadora de CO2. 
(www.alimentoskilometricos.org) 

Estructuració 10’ Posada en comú 
dels resultats de 
cada grup. 

Cada grup haurà de comentar els 
resultats dels càlculs de petjada 
ecològica de les seves receptes de 
cuina. 
El professor ajudarà a fer la valoració 
dels resultats comparant amb valors 
estàndards. 

http://www.alimentoskilometricos.org/
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Materials i recursos: 

- Full amb les instruccions per entrar a l’app Alimentos Kilométricos i com fer-la servir.  
- Paper 
- Llapis 
- Goma 

 
Atenció a la diversitat: 
Formació de grups heterogenis que permeti un aprenentatge entre iguals. 
L’alumnat que tingui problemes per realitzar multiplicacions bàsiques podrà fer servir la 
calculadora. 
 
 
 

SESSIÓ 5: Cuinem les nostres receptes 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Traslladar un experiment químic a la cuina. 

➢ Aplicació pràctica d’una recepta de cuina. 
 
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Aplicació 3h30 Alumnes i professors es 
dirigeixen a Can Basté 
(davant de l’Institut) per 
elaborar les receptes. 
Es facilita un cronograma 
per a l’elaboració de les 
receptes (tenim un temps 
limitat i s’han de solapar 
tasques).  

Alumnes i professors posen en 
pràctica les receptes 
treballades, solapant receptes i 
fent servir de forma implícita 
conceptes com massa 
(balança), volum, temperatura i 
temps.  
Després ens ho mengem 
plegats! 
En algun moment de pausa 
s’explica als i les estudiants el 
procediment que hauran de 
seguir per tal d’elaborar la 
presentació durant la sessió 
següent. 

Materials i recursos: 
- Cuina de Can Basté (l’espai i tots els instruments necessaris). 
- Ingredients comprats al supermercat. 
- Dossier de treball. 
- Materials sobre les receptes (treballats en les sessions anteriors). 
- Mòbil per fer les fotos. 

 
Atenció a la diversitat: No es contemplen mesures d’atenció a la diversitat en aquesta activitat. 
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SESSIÓ 6: Elaborem una presentació powerpoint 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Realitzar d’una diapositiva de powerpoint on s’explicarà la recepta, el canvi físic/químic 
que s’ha donat i l’impacte ambiental associat. 

➢ Integrar tota la informació de forma resumida, atractiva i utilitzant les TICs. 
 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Introducció  5’ En gran grup. Els docents presentaran la feina a fer, 
els apartats que ha d’incloure la 
presentació i la forma d’avaluació 

Aplicació 55’ En grups de treball estables Els grups dedicaran la resta de la 
sessió a elaborar la presentació 
powerpoint, incorporant tots els 
elements i revisant tot els criteris 
d’avaluació 

 

 
Materials i recursos: 

- Ordinadors 
- Materials utilitzats en les sessions de treballs anteriors 
- Dossier de treball 
- Mòbil per consultar les fotos fetes durant la sessió de cuina 
- Internet 

 
Atenció a la diversitat: 
 

La ratio d’alumnes i professor permet atendre a les necessitats/dubtes que puguin sorgir al llarg 
de la sessió.  
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SESSIÓ 7: Fem les nostres presentacions 
 
Intencionalitat didàctica: 
 

➢ Valorar les presentacions dels companys i les pròpies. 
 

 
Seqüència 
 

Fase del cicle Durada Gestió de l’aula Descripció 

Introducció a la 
sessió 

5’ Introducció de la sessió. S’estableix l’ordre de les 
presentacions i s’explica el 
funcionament de la co- i auto-
avaluació.  

Aplicació i 
avaluació 

50’ Per grups presentaran a la 
resta del grup classe.  

Grup per grup sortiran a presentar: 
auto, co-avaluació, feedback dels 
companys (dues coses positives i 
una a millorar). 

Tancament 5’ Tancament de la SD. Es demana una valoració informal 
del conjunt de sessions, aspectes a 
millorar o a destacar.  

 
 

Materials i recursos: 
- Ordinador amb projector. 
- Internet 

 
Atenció a la diversitat: 
El professorat contempla la possibilitat d’ajudar als estudiants durant la presentació si aquests 
s’encallen  

 
 

7. Criteris generals d’atenció a la diversitat 
 
L’atenció a la diversitat consisteix en l’aplicació de mesures curriculars, metodològiques, organitzatives i/o 
psicopedagògiques que permeten personalització educativa per a tots els alumnes. Alhora, aquestes 
mesures han de permetre reduir les barreres d’accés a l'aprenentatge i a la participació, a fi de facilitar el 
progrés de tots els alumnes, prevenir les dificultats de l'aprenentatge, garantir el benestar emocional i 
social i la convivència de tots els alumnes, amb el compromís de tota la comunitat educativa. 
 
El grup en què s’implementarà aquesta SD és un 4t de ESO diversificat. Per tant, ja és en si mateix una 
mesura d’atenció a la diversitat. En aquest grup només s’inclouen alumnes que reuneixen les següents 
condicions: (1) no ser absentistes, (2) tenir un compromís amb el treball i l’esforç personal, (3) no ser 
conductuals. Es tracta de joves amb capacitat per graduar-se havent superat les competències bàsiques, 
però que el sistema clàssic d’organització i avaluació no els permet desenvolupar-se totalment. Sovint, el 
sistema condemna a aquest tipus d’alumnat perquè no és capaç de motivar-lo i atendre’l segons les seves 
necessitats. Els i les alumnes de 4t ventall segueixen un currículum adaptat en què es prioritza el treball 
pràctic i competencial. De fet, els i les alumnes fan estades laborals en empreses del barri dos dies a la 
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setmana durant tot el curs . En aquest sentit, la SD que aquí es presenta, pretén seguir aquesta línia de 
treball, donat que es plantegen activitats eminentment pràctiques, aplicades , competencials i que són 
interessants per l’alumnat.  
 
De forma generals, les mesures d’atenció a la diversitat que s’estan implementant en aquest grup són: 
personalització dels aprenentatges, mesures organitzatives flexibles, estratègies metodològiques que 
impliquin enriquiment competencial i un pla de diversificació curricular (PDC).  
 
De forma específica es preveuen diferents formes d’atenció a la diversitat: 
 
Els grups de treball seran heterogenis pel que fa la competència en l’ús de la llengua i la competència en 
l’ús de les matemàtiques. Es tracta d’un grup classe que té, com a denominador comú, una dificultat 
elevada per mantenir la concentració durant la classe. Malgrat això, hi ha diferències importants de nivell 
entre ells. Creiem, doncs, que la formació de grups heterogenis pot ser molt positiva pel seu 
desenvolupament a l’aula. Aquests, promouen l’intercanvi d’informació entre iguals i permeten 
l’aflorament de conflictes cognitius.  
 
Pel que fa la cerca d’informació, es preveu l’ús de bastides d’aprenentatge que els permeti buscar dades 
rellevants i fiables. Aquestes bastides inclouen materials on s’especifiquen les fonts a consultar o els passos 
a seguir.  
 

 
 

8. Criteris generals d’avaluació 
 
L’avaluació d’aquesta SD consisteix es divideix en el següents ítems: 
 

- Dossier de treball (40%): es valora que el dossier estigui complet, ben elaborat i ben presentat. Ha 
d’incloure totes les activitats: recepta, càlculs, llista de la compra, guió per la presentació, i 
activitats de co/auto-avaluació. 

 
- Presentació final (30%): es valora tant el document powerpoint (presentació, atractiu visual, 

claredat, contingut) com la presentació oral. Aquesta nota vindrà donada pels professors, els 
companys (co-avaluació) i el grup (auto-avaluació). 

 
- Actitudinals (30%): Els i les alumnes s’autoavaluaran pel que fa el seu esforç i treball en cada sessió 

mitjançant una rúbrica. Els docents tenen dret a impugnar-ho si la valoració dista molt de la que 
ells o elles considerin.  

 
 

9. Connexió amb altres matèries 
 
Aquesta seqüència didàctica es pot relacionar amb altres disciplines com la física (canvis físics de la 
matèria), la química (canvis químics i composició química dels aliments), la biologia (processos de 
fermentació biològica i composició d’aliments, i petjada ecològica) i les matemàtiques (càlculs de la petjada 
ecològica i de les kilocalories continguts en una recepta de cuina). 
 
 

 

 

 



13 

 

10. Treball per competències 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
 
• Comunicativa: Es tractarà a les sessions 6 i 7 mitjançant la comunicació de continguts científics 

mitjançant eines informàtiques, i la comunicació oral mitjançant una presentació a tots els alumnes de 
la classe. 

 
• Digital: Es tractarà a les sessions 0, 4, 6 i 7 mitjançant la recerca d’informació en Internet; l’ús de 

l’aplicació Kahoot (aplicació virtual per crear i contestar preguntes de forma interactiva i divertida), l’ús 
del Programa Power Point (programa per preparar presentacions), i l’ús de l’aplicació Alimentos 
Kilométricos: Las emisiones de CO2 por la importación de alimentos al Estado español - Calculadora de 
CO2 (aplicació virtual per calcular la petjada ecològica).  

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

realitzar. Es treballarà amb programes d’ordinador com word i power point a més d’aplicatius 
virtuals per calcular la petjada ecològica. 
-  Continguts clau: CC1,  CC3, CC4, CC10 

 
- Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 

tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. Es treballarà amb 
programes d’ordinador com word i power point per preparar les presentacions finals dels 
resultats de la cuina i dels càlculs. 
-  Continguts clau: CC3, CC4, CC9, CC10 

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

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Es treballarà la recerca de informació 
amb navegadors d’internet i la web Google. 
-  Continguts clau: CC11, CC12, CC13, CC14, CC15 

 
- Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de 

la informació amb el suport d’aplicacions digitals. Es treballarà a la sessió de càlcul de la 
petjada ecològica, on utilitzaren una aplicació online que basat en algunes informacions que 
les entrarem a l’aplicació, calcula i dona resultats sobre la sostenibilitat dels productes que 
estem fent servir a les nostres receptes. 
-  Continguts clau: CC3, CC9, CC10 

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

col·laboratiu. Es treballarà amb la aplicació Kahoot on es contesta una sèrie de preguntes de 
forma individual però que genera debat entre tots i espais de discussió. 
-  Continguts clau: CC9, CC17, CC20 

 
 
• Personal i social: Es tractarà en totes les sessions mitjançant l’autonomia i iniciativa a l’hora de 

preparar, crear, inventar els plats a cuinar; el treball en grup; la discussió conjunta; el respecte de 
l’opinió dels companys; l’escolta i participació activa. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
(Font: GENCAT (2016): Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic - Biologia i geologia | Física i química | Tecnologia. 
Generalitat de Catalunya, Dept. d’Ensenyament. Catalunya. 2ª Ed. actualitzada. p: 9-97.) 

 
 
> Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana: 
 
• Competència 1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, 

per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Es tractarà a les sessions 0, 1 i 2 
mitjançant l’identificació i classificació de diferents canvis físics i químics mostrats al programa Kahoot, 
en projecció o impressió de fotos i a la descripció dels passos per cuinar una recepta. 
-  Continguts clau: 7. Model de canvi químic; 15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 
experimental; 27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no 
renovables.  

 
• 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. Es tractarà a la sessió 0, 1, 2 
mitjançant mitjançant l’identificació i classificació de diferents canvis químics i identificació dels 
microorganismes que provoquen aquest canvi. 
-  Continguts clau: 15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental; 27. Impactes 
mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no renovables; 29. Funció de 
nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associat. 

 
• Competència 5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Es tractarà a 

les sessions 3 i 4 mitjançant càlculs per escalar les receptes i càlculs de la petjada ecològica dels 
diferents ingredients de la recepta. 
-  Continguts clau: 7. Model de canvi químic. 

 
> Dimensió medi ambient: 
 
• Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 

mediambientals derivats de la intervenció humana. Es tractarà a la sessió 4 mitjançant interpretació de 
les dades d’una etiqueta d’un producte (etiquetatge, procedència, composició), interpretació dels 
resultats de la petjada ecològica.  
-  Continguts clau: 27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables 
i no renovables. 

 
 
> Dimensió salut: 
 
• Competència 14: Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin 

conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. Es tractarà a la sessió 4 mitjançant la 
interpretació de les dades d’una etiqueta d’un producte (kcal, etiquetatge ecològic, procedència, 
composició).  
-  Continguts clau: 29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. 
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12.  Annex 
 
 
 

 

ANNEX 1: Activitat de classificació entre canvi químic i canvi físic 
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ANNEX 2: Activitat d’exploració de les receptes 
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ANNEX 3: Dossier de treball 
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