
Unitat didàctica de Biologia - 1r ESO 

 

Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 

Màster de formació del professorat de secundària: 
 

especialitat en ciències nATUrals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Claudia Prats i Anna Soriano 
Tutor: Miquel Nistal Centre: INS 

Alella Mentora: Carolina Galiana 

Any acadèmic: 2018/2019 



2 
 

Planificació UD ESO 
1. Cicle, nivell, matèria i títol 

2. Presentació 

3. Context 

3.1. Context d’aula 

3.2. Context d’aprenentatge 

3.3. Context d’aplicació 

4. Competències 

4.1. Transversals 

4.2. Específiques: Àmbit cientificotecnològic 

5. Objectius d’aprenentatge 

5.1. Objectius conceptuals 

5.2. Objectius procedimentals 

5.3. Objectius actitudinals 

6. Continguts 

6.1. Continguts específics 

6.2. Continguts clau 

7. Consideracions al voltant dels continguts 

7.1. Què han fet abans 

7.2. Idees prèvies 

7.3. Què faran després 

8. Seqüència d’activitats 

Sessió 1 

Sessió 2 

Sessió 3 

Sessió 4 

Sessió 5 

Sessió 6 

Sessió 7 

Sessió 8 

Sessió 9 

Sessió 10 

9. Atenció a la diversitat 

10. Criteris generals d’avaluació 

11. Connexió amb altres matèries 

12. Taula resum de les sessions 

13. Bibliografia 

14. Annex 1: Material de l’alumne 

15. Annex 2: Material del professor 



3 
 

1 CICLE, NIVELL, MATÈRIA I TÍTOL 

 
1r cicle d’ESO: 1r d’ESO. 

Assignatura: Biologia i geologia 

Tema: La reproducció 

Títol: Dissenyem criatures: descobrint la reproducció dels éssers vius. 
 

 

2 PRESENTACIÓ 

 

La present unitat didàctica titulada “Dissenyem criatures: descobrint la reproducció dels éssers 

vius”, tracta els continguts de la reproducció dels éssers vius, i pretén que els alumnes de 1r 

d’ESO, mobilitzin les seves idees prèvies, i siguin capaços de construir nou coneixement a partir 

d’elles o modificant-les. Es pretén que els alumnes assoleixin els continguts de la matèria 

treballant cooperativament, raonant i indagant amb els companys/es. Per fer-ho, treballarem al 

llarg de les sessions seguint la metodologia de Treball cooperatiu (Taula 1), amb el qual, busquem 

que l’alumnat estigui interessat i motivat per aprendre al llarg de les diferents activitats que es 

presenten en la unitat didàctica. Així, es crearan situacions i contextos propers, quotidians, 

motivadors, anirem al laboratori i fins hi tot viatjarem al futur per intentar donar resposta a fets 

plantejats. 

En primer lloc, dedicarem una sessió a fer activitats que ens ajudaran tant a conèixer als alumnes 

com a promoure la cohesió de grup. Creiem que d’aquesta manera el treball cooperatiu de les 

següents sessions serà més productiu, els alumnes estaran més motivats i el seu autoconcepte i 

el clima d’aula milloraran. A continuació, tenint en compte l’objectiu de que els alumnes puguin 

adquirir els coneixements necessaris per saber com i de quines maneres es poden reproduir els 

éssers vius, treballant a la vegada el foment de l’interès de l’alumnat cap a la ciència, es 

plantejaran un conjunt d’activitats on els alumnes treballaran de manera cooperativa al llarg de 

les sessions. Per tant, se’ls dotarà amb els coneixements i competències adequats per a que 

puguin resoldre de la manera més autònoma possible els reptes que es presenten en les 

diferents activitats, amb a la finalitat última de poder ser capaços de transferir els coneixements 

adquirits a la seva vida quotidiana. 

Durant les 10 sessions de 60 minuts aproximadament que engloben aquesta unitat didàctica, els 

alumnes treballaran cooperativament per parelles, en grups de tres o quatre persones i 

compartiran les seves indagacions, reflexions o resultats amb tota la classe. En aquest sentit, 

tenint en compte la importància de fomentar l’heterogeneïtat, pròpia del món en el que estem 

immersos, creiem que és important que els alumnes no treballin sempre amb els mateixos 

companys, per tant al llarg de les activitats els docents decidirem les parelles o grups cooperatius 

amb l’objectiu de: (i)que la cohesió del grup classe pugui augmentar, (ii) siguin capaços 

d’empatitzar els uns amb els altres i (iii) de que treballin junts, cooperativament, per a poder 

assolir objectius comuns de manera més eficaç. A més, com s’especifica al llarg de la unitat, 
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s’introduiran normes, valors i rols específics dins dels grups cooperatius durant les activitats, per 

fomentar la flexibilitat de rols, el bon ritme de treball i la convivència dins de l’aula. 

Els alumnes treballaran al llarg de les sessions seguint un dossier de treball que cada un d’ells 

haurà de completar de manera individual i que entregaran als docents a la última sessió de classe 

per tal de poder ser avaluat. Cal esmentar, que com s’especifica en els criteris d’avaluació, a part 

del dossier, també s’avaluaran els coneixements adquirits pels alumnes amb un examen 

competencial final. De manera que en aquest examen els alumnes hauran d’omplir en una 

graella on hi haurà diferents preguntes relacionades amb coneixements sobre la reproducció 

dels éssers vius treballats al llarg de totes les sessions. Seguidament, intercanviaran els exàmens 

amb el company que els docents decideixin i hauran d’intentar millorar les seves respostes, a la 

següent columna de la graella. Finalment, es retornaran els exàmens i els alumnes hauran 

d’anotar, a la última columna de la graella, de quina manera les seves respostes han millorat o 

on s’havien equivocat. Tot i això, ens agradaria destacar que l’avaluació de tota la unitat 

didàctica serà contínua, per tal de poder abastar els diferents ritmes d’aprenentatge i habilitats 

cognitives, així com també, destacar el pes que tindrà la participació i els aspectes actitudinals, 

trets que són imprescindibles per treballar el comportament adaptatiu dels alumnes. 

 

 

Taula 1. Treball per grups cooperatius 

Nom del 
treball 

 
Curs 

Durada / 
temporització 

Tema o àrees 
implicades 

Professors 
implicats 

Dissenyem 
criatures: 
descobrint la 
reproducció 
dels éssers vius 

1r ESO 10 sessions Biologia: reproducció 
Connexions amb altres 
matèries: 
Llengua 
Ciències socials 
Tecnologia 
Visual i plàstica 

Anna Soriano 

Claudia Prats 

Mentora: Carol 
Galiana 

 
 

 

3.1. CONTEXT D’AULA 

La unitat didàctica està dissenyada per ser impartida en la matèria de Biologia i Geologia en les 

dues classes de 1r d’ESO de l’institut Alella (INS Alella). La classe de 1r-A està formada per 29 

alumnes, en aquest grup hi ha tres alumnes que segueixen un pla individualitzat (un per dislèxia 

i dos casos de trastorn per dèficit d’atenció). A la classe de 1r-B hi ha un total de 30 alumnes, 

tres dels quals segueixen un pla individualitzat (dos alumnes per dislèxia i un alumne per trastorn 

de dèficit d’atenció). L’alumnat presenta una edat mitjana d’entre 12 i 13 anys. 

3 CONTEXT 
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3.2. CONTEXT D’APRENENTATGE 

La present UD està pensada a partir d’un context o joc fictici que hem anomenat “Dissenyem 

criatures”, que està inspirat en l’activitat que hem trobat al blog “La rubisco es lo más” 

(http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/). La finalitat principal és 

que els alumnes dissenyin un ésser viu amb reproducció sexual i un altre amb asexual, de manera 

que perpetuem l’espècie fins a obtenir la generació (F1) pels dos tipus de reproducció. A 

continuació, s’introduirà un canvi que provocarà l’extinció d’alguns éssers vius. Aquesta activitat 

que durarà 3 sessions, ens facilitarà el desenvolupament i l’aprofundiment en alguns continguts 

de reproducció i a més, serà combinada amb dues sessions al laboratori on es treballarà la 

reproducció sexual i asexual, per acabar de consolidar els coneixements. 

En concret, l’activitat “Dissenyem criatures” tindrà la següent estructura: 

1) A partir d’un àudio gravat (veu en off) es contextualitza la situació (Viatgem a l’any 3011) 

i introdueix el següent guió: “Hola nois i noies. El meu nom és John Brown, soc un cien- 

tífic que treballa pel departament de perpetuació de la vida de la Unió Europea. 

Us explico, acabeu de viatjar a l’any 3011 i ens trobem davant d’una situació un xic 

dramàtica. Resulta que un meteorit de 60 tones ha xocat contra la terra, donant lloc a 

l’augment sobtat de la temperatura. Aquest fet ha provocat la mort de moltes espècies. 

La cap del meu departament, la Dra. Miller, ens han encarregat dissenyar noves 

criatures. He pensat que vosaltres podeu aprendre els coneixements necessaris per a 

obtenir nous éssers vius i que aquests es reprodueixin amb la finalitat de repoblar la 

Terra. Què en penseu? Tenint en compte els tipus de reproducció que hi ha em podríeu 

ajudar?” 

2) Llavors es passarà a fer el disseny de les corresponents criatures amb reproducció sexual 

i asexual, amb la finalitat que cada grup intenti reproduir-los i per generar més criatures. 

En aquest sentit, es dona veu al 2n àudio (veu en off) que comenta el següent: “Hola! 

Benvinguts de nou a l’any 3011, espero que hagueu tingut un bon viatge, heu fet molt 

bona feina! Les criatures ja són madures i estan llestes per reproduir-se. Espero que 

estigueu llestos per posar-vos a treballar! Ara hem d’intentar que les criatures es 

reprodueixin amb la finalitat d’aconseguir molts individus i poder repoblar la Terra. 

3) Seguidament, la veu en off introduirà un canvi al medi que ha succeït a causa d’un acci- 

dent: 

Hola! Gràcies per venir amb tanta rapidesa. Hi ha males notícies. Quin 

desastre...Us explico, la situació és crítica: una fàbrica de cotxes aeris que es 

troba a pocs Km d’aquí, ha tingut una fuita de B-29, una substància utilitzada 

com a un dels components del carburant de propulsió aèria dels cotxes, que té un 

nivell de toxicitat molt elevat. Aquesta fuita ha afectat a la gran part de 

l’ecosistema on viuen les nostres criatures. La majoria de les plantes amb fruits 

han mort a causa del contacte amb aquesta substància tòxica, i com a 

conseqüència les criatures amb els braços curts també, ja que no tenien accés a 

l’aliment dels arbres. 

http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/
http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/
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Podríeu fer una explicació detallada de quins organismes han mort i perquè? La 

Dra. Miller, la cap del meu departament, necessita un informe de la situació. 

Necessito la vostra ajuda. 

A continuació, els alumnes hauran d’explicar els avantatges que té la reproducció sexual al ser 

un mecanisme que permet generar variabilitat en la generació filial (F1). Això està relacionat 

amb el fet de que la selecció natural pugui actuar i permetre la selecció d’aquells organismes 

adaptats a les noves condicions ambientals. Cal destacar, que tenint en compte la dificultat 

darrere dels conceptes tant de variabilitat com de selecció natural, aquests seran adaptats i 

explicats al nivell que estem treballant. 

4) Finalment, es continuaran les sessions al laboratori: treballant dos organismes models 

un amb reproducció sexual (musclos) i l’altre asexual (geranis) . 

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

coneixement necessari i desenvolupar diferents competències (detallades més endavant) per a 

poder dur a terme l’encàrrec de dissenyar éssers vius tenint en compte els criteris implícits en la 

reproducció sexual i asexual. 

3.3. CONTEXT D’APLICACIÓ 

Tots els alumnes treballaran la mateixa activitat i en cadascuna de les sessions plantejades 

hauran de resoldre les preguntes del dossier. Cal destacar que els conceptes treballats en 

l’activitat “Dissenyem criatures” seran aplicats en les dues sessions posteriors al laboratori, on 

es treballarà la reproducció sexual i asexual amb organismes models. Així, el producte final serà: 

i) els dibuixos de les criatures amb la corresponent explicació de reproducció sexual i asexual, ii) 

el dossier omplert correctament i iii) un mapa conceptual final que hauran de fer de manera 

individual. 
 

4 COMPETÈNCIES 

 

Les competències estan integrades en el currículum de Biologia i Geologia de l’ESO. Amb la 

finalitat de que la integració es produeixi de manera efectiva i l’adquisició de les competències 

sigui eficaç, la programació inclou el disseny d’activitats d’aprenentatge integrades de manera 

que l’alumne pugui avançar i assolir els resultats definits. A més, com es detallarà més endavant, 

els criteris d’avaluació integren i valoren el desenvolupament competencial de l’alumnat de 

manera gradual, avaluant el rendiment o acompliment aconseguit en cadascuna de les 

competències. En aquest sentit, es té en compte que en la nostra societat, els ciutadans/es 

requereixen d’una àmplia gamma de competències per adaptar-se a un món àmpliament 

complex i en constant canvi. Per aquest motiu, l’educació i la formació són clau per a permetre 

que l’alumnat adquireixi les competències necessàries que els facilitaran l’adaptació flexible i 

fluida a aquests canvis. Així, la matèria de Biologia i Geologia contribueix al desenvolupament 

de les competències del currículum, necessàries per a la realització i desenvolupament personal 

i social, arribant a formar part d’una ciutadania activa. 
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4.1. TRANSVERSALS 

Les competències transversals que es treballaran són les següents: 
 

 
a) Competències bàsiques de l’àmbit Personal i social: 

Dimensió autoconeixement: 

-Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

creixement personal: 

Conèixer -se a un mateix/a forma part d’un procés individual complex i sempre inacabat 

que sovint posa en joc les mateixes capacitats que es pretenen conèixer. 

Aquesta competència és essencial i fa referència a la importància en fomentar la mirada 

introspectiva el que possibilita el reconeixement de les pròpies característiques físiques, 

cognitives i emocionals i, per tant, el compromís de millora per superar dificultats 

personals. 

Aquesta competència és rellevant i està interrelacionada amb les altres competències 

de l’àmbit, de manera que es van adquirint totes alhora i es retroalimenten mútuament; 

així, la presa de consciència sobre el procés de construcció personal interacciona, a 

través de la pertinença a la comunitat, amb la competència de participació i es vincula 

amb les competències de l’aprendre a aprendre, per mitjà de l’aprenentatge individual 

i cooperatiu. 

Cal destacar que aquesta competència, suposa un aprofundiment de l’autoconeixement 

en la nova etapa adolescent que comença l’educació secundària. Tot i la complexitat 

d’aquest procés, el jove ha d’aprendre a endinsar-se en si mateix per construir una 

imatge del seu propi jo, que li servirà, al mateix temps, per prendre decisions de forma 

autònoma i acostar-se a la comprensió dels altres i del món que l’envolta. Aquest 

autoconeixement esdevé també un element de reconeixement dels altres, en un 

context de pluralitat d’identitats culturals, lingüístiques, de gènere, religioses, etc. La 

confiança en les pròpies capacitats i la perseverança a millorar-les són essencials per 

emprendre les iniciatives necessàries amb la finalitat d’assolir objectius concrets per 

afrontar els reptes de la vida. En conclusió, aquesta competència resulta clau i posa les 

bases de la construcció autoreflexiva de la persona amb vista al seu desenvolupament 

integral i a més, es troba imbricada en totes les altres competències de l’àmbit. 

→ Com? Aquesta competència es treballarà al llarg de totes les sessions, on es pretén mobilitzar 

les diferents capacitats de l’alumnat relacionades amb l’autoconeixement, com són treballar en 

equip, ser assertiu, dialogar, compartir, escoltar i aprendre dels altres. 

Dimensió aprendre a aprendre: 

-Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

Aquesta competència fa referència a les diferents activitats, tècniques i mitjans que es 

poden emprar en la consecució de fites del propi aprenentatge. 

Durant l’ensenyament secundari es requereix la memorització de dades i conceptes, el 

foment de la capacitat de reflexió, la utilització d’arguments, deducció i inducció, etc. 

Això comporta el coneixement i la pràctica d’eines i mètodes eficaços per conduir de 

manera autònoma el procés d’aprendre d’acord tant amb els objectius acadèmics com 
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amb els que el mateix alumne es pugui plantejar. A més, a través de l’aprenentatge 

d’estratègies es potencia la captació, la consolidació i la recuperació de la informació, i 

es promouen els hàbits d’aprenentatge que faciliten la transformació de la informació 

en coneixements. 

Aquesta competència inclou de forma transversal, tots els àmbits de coneixement i és 

aplicable a qualsevol aprenentatge. Així, està íntimament vinculada amb la competència 

d’autoconeixement, treballant el prendre consciència d’un mateix, al mateix temps que 

es mostra imprescindible per afrontar la següent competència (3), vinculada a 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

→ Com? Aquesta competència també es treballarà al llarg de totes les sessions, on es pretén 

fomentar la curiositat l’atenció, la constància, el reconeixement i esmena d’errors, l’organització 

del coneixement (eines de síntesi, cerca d’informació, etc), la transferència dels aprenentatges 

(pensament crític i creatiu, etc), tot per mitjà de la metodologia de treball cooperatiu donat la 

seva relació amb la millora d’autoconcepte dels alumnes (Pérez-Sánchez & Poveda-Serra, 2008). 

-Competència 3. Desenvolupar  habilitats i actituds que permetin afrontar reptes  de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Tenint en compte la ràpida evolució científica i tècnica que es produeix en la nostra 

societat, l’adquisició de nous aprenentatges esdevé necessària per adaptar-se als canvis 

constants, en el camp acadèmic, professional o laboral, que es produeixen com a 

conseqüència de la transformació i l’obsolescència dels coneixements. 

En el context d’un món globalitzat, es fa necessari assegurar que els joves adquireixin 

una formació bàsica i instrumental que els permeti garantir l’aprenentatge continu a 

través de competències com la comunicació, la resolució de problemes i el treball 

col·laboratiu. Així, l’educació contínua està relacionada amb capacitar gradualment 

l’alumne per ser autònom, així com també, fomentar la motivació intrínseca que 

afavoreixi l’autonomia per a la formació contínua. Per això, són bàsics, a més dels 

coneixements, el foment de la inquietud intel·lectual i l’adquisició d’actituds i hàbits 

socials que permetin a l’alumne interactuar de manera oberta, adequada i efectiva amb 

altres persones. Així, aquesta competència té una especial importància en la preparació 

per a l’aprenentatge permanent i la vida professional o laboral. Cal tenir en compte, que 

el treball en grup és una estratègia motivadora d’aprenentatge que estimula l’esperit 

cooperatiu i permet donar una nova dimensió a l’autoconeixement, a través de la 

interacció amb les diverses habilitats i amb els diferents ritmes de treball dels membres 

del grup. 

En resum, aquesta competència estaria relacionada amb l’àmbit d’autonomia, iniciativa 

personal i emprenedoria, i a més, es vincula amb la resta de competències de l’àmbit; 

totes elles aporten uns fonaments sòlids per a l’aprenentatge al llarg de la vida. 

→ Com? Aquesta competència es treballarà al llarg de totes les sessions, on es pretén fomentar 

la l’autonomia dels alumnes i a la vegada l’esperit col·laboratiu i de superació, tot per mitjà de 

la metodologia de treball cooperatiu. En aquest sentit, sabem que el treball en grup compleix 

una funció socialitzadora, permetent fomentar el sentit de pertinença, compromís, convivència, 

l’empatia, etc. De manera que al treballar per Treballs cooperatius pensem que això potenciarà 

l’adquisició de les habilitats socials, les quals poden facilitar a l’alumne la futura incorporació en 

la vida professional. 
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Dimensió participació: 

-Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

La participació implica la responsabilitat d’interessar-se pels afers comuns, de compartir 

les decisions que afecten la vida comunitària i d’actuar per transformar-la i millorar-la. 

Aprendre a participar és necessari per poder exercir aquest dret de forma responsable. 

Una de les claus per promoure aquesta competència consisteix en poder fomentar a 

l’aula espais oberts d’interrelació i coneixement mutu, transparents, de deliberació i 

decisió. No obstant, la participació dels alumnes no es circumscriu només a l’aula i al 

centre escolar, sinó que és important que l’exercici de participar traspassi aquests límits 

i inclogui l’entorn més proper, el barri, la població o la ciutat. 

Aquesta competència es vincula principalment amb les de la dimensió ciutadana de 

l’àmbit social i amb diverses competències de l’àmbit de cultura i valors. A més, 

l’experiència participativa i responsable de l’alumnat connecta amb l’autoconeixement 

i està relacionada amb la retroalimentació del creixement personal. Per tant, aquesta 

competència es relaciona amb la competència 1 de l’àmbit personal i social. 

→ Com? Aquesta competència serà tractada de manera transversal al llarg de totes les sessions 

donat que es requereix del treball en grup per fomentar l’esperit col·laboratiu i de participació. 

b) Altres competències: 

Competència comunicativa: facultat de mobilitzar diferents dominis de llengües, tant 

oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement, quan calgui, d’altres 

llenguatges (audiovisual, corporal, musical, plàstic, etc.) en varietat de contextos i 

finalitats, com a eina per aprendre a aprendre, per relacionar-se i per interaccionar amb 

el món. 

→ Com? Aquesta competència es treballarà de manera transversal al llarg de totes les sessions. 

L’estudiant haurà de ser capaç de comunicar amb un llenguatge entenedor i amb criteri, 

aspectes relacionats tant amb la gestió del grup o parella cooperativa, com amb la comunicació 

entre els companys/es. Aquesta competència relacionada amb la comunicació oral i escrita (en 

el nostre cas en Llengua catalana) serà clau en el desenvolupament de les diferents activitats, 

destacant el treball del dia a dia a l’aula i el missatge entenedor i coherent que es vol reflectir 

en el dossier de treball. 

b) Competències bàsiques de l’àmbit artístic: 

Dimensió expressió, interpretació i creació: 

Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant 

personals com col·lectius: L’experimentació i la improvisació són activitats fonamentals 

dels processos creatius de les diferents disciplines artístiques. Saber experimentar i 

improvisar vol dir ser capaç de provar, de posar en pràctica coneixements i habilitats, 

per poder analitzar els resultats i treure’n conclusions. En aquest sentit, experimentar a 

partir de la creativitat implica sortir de la zona de confort i provar coses noves. Aquesta 

competència ajuda a desenvolupar processos creatius. 

→ Com? Tot i que el focus del disseny de la UD no està centrada en treballar explícitament 

aquesta competència, cal mencionar que en les sessions 4, 5 i 6 es treballa, especialment 
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pensem que la creativitat juga un paper clau en el disseny de les criatures i es tindrà en compte 

a l’hora de valorar el treball que fan els alumnes durant aquestes sessions. 

4.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana: 

-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 implica que els alumnes han de poder explicar fenòmens biològics 

i geològics, que poden conèixer prèviament o no, de manera teòrica. Hauran d’adquirir 

la capacitat de mirar el món des d’una visió científica i d’ampliar els exemples de fets 

científics que ja coneixen. Per assolir aquesta competència és imprescindible haver 

observat i experimentat prèviament (al laboratori o en el camp) els fenòmens que 

corresponen a les principals teories de la biologia i la geologia, haver après a descriure i 

explicar els canvis que s’hi produeixen amb un llenguatge científic, així com predir 

l’evolució dels canvis. 

Treballar aquesta competència contribueix a la vivència del pensament científic, 

aportant els models teòrics i els conceptes que donen sentit als fenòmens propis 

d’aquestes disciplines. 

→ Com? Aquesta competència serà tractada especialment en les sessions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 on 

l’alumne haurà de treballar de manera individual, per parelles i en grup el criteri de realitzar 

hipòtesis i proves experimentals que reforcin o refutin una explicació científica segons un 

determinat model teòric plantejat: se’ls hi plantejarà dissenyar individus amb reproducció 

asexual/sexual, hauran de treballar l’explicació científica que demostra que no hi ha generació 

espontània, així com també faran diverses pràctiques al laboratori treballant així, les explicacions 

científiques, pertinents i creatives al fenomen de reproducció amb llenguatge científic, gràfics i 

dibuixos. 

-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. Cal destacar, que està molt relacionada amb la 

competència anterior. En concret, implica buscar resposta a qüestions susceptibles a ser 

investigades experimentalment. És a dir, entre d’altres factors, es relaciona amb 

comprendre el problema a resoldre; identificar les variables que hi intervenen; fer 

hipòtesis sobre la relació entre les variables d’acord amb els models científics explicatius 

dels fenòmens que s’estudien; treure’n les conclusions adients en relació amb les 

hipòtesis establertes inicialment; saber comunicar amb precisió i adequació la 

investigació realitzada, fer prediccions sobre el fenomen que s’estudia, etc. 

Així, mitjançant l’experimentació s’intervé en els fenòmens per veure com responen als 

canvis i modificacions que es plantegen, és a dir, els resultats obtinguts s’interpreten en 

funció dels models vigents i contribueixen a enriquir-los i millorar-los. 

→ Com? Aquesta competència serà tractada especialment en les sessions 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Els 

alumnes hauran de ser capaços de identificar i comprendre els problemes que es plantegen al 

llarg de les sessions i seguint el dossier de treball hauran de donar resposta aquests problemes 

a partir de l’experimentació. En concret els alumnes han de demostrar si la teoria de la generació 

espontània és certa o falsa, trobar la manera de repoblar la terra amb el disseny de noves 
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criatures i la seva reproducció, obtenir molts geranis a partir d’una sola planta inicial o ajudar a 

un grup d’amics a demostrar que els musclos presenten una reproducció sexual. També hauran 

de realitzar les explicacions i conclusions pertinents al fenomen que estudien. 

-Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

Aquesta competència es refereix a l’anàlisi d’una situació quotidiana, problemàtica, que 

cal millorar o d’un esdeveniment sobtat al qual cal donar solució des de la perspectiva 

de la intervenció pràctica amb criteri científic. En aquest sentit, cal esmentar que estem 

en una societat que constantment demana solucions a determinats problemes pràctics 

del dia a dia com són la salut, l’alimentació, la prevenció, etc. Així, l’èmfasi es posa en la 

transferència de coneixement o sentit pràctic que permet activar simultàniament 

coneixements i competències de les ciències o d’altres disciplines. En altres paraules, 

requereix poder transferir els coneixements teòrics i experimentals als quals es 

refereixen les competències anteriors, a un context quotidià que és rellevant per a la 

formació dels alumnes i que cal fer compatibles amb els científics (models científics 

aplicats a fenòmens reals). 

En resum, assolir aquesta competència implica ser capaç de fer una proposta que 

permeti resoldre un esdeveniment problemàtic amb criteris científics, comptant amb 

les condicions en les quals es planteja el problema, que és molt obert i no permet 

controlar les variables que hi intervenen. 

→ Com? L’assoliment d’aquesta competència es tracta al llarg de les sessions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 

9 on es plantejarà el problema relacionat amb l’activitat dissenyem criatures (Com podem 

perpetuar la vida? Quins tipus de reproducció hi ha?) i també hauran de realitzar les explicacions 

i conclusions pertinents al fenomen que estudiaran, la reproducció dels éssers vius. Així, 

l’alumnat haurà de ser capaç de relacionar una situació problemàtica de la vida quotidiana (com 

podem obtenir més plantes a partir d’una, tenint en compte els coneixements de reproducció 

asexual?) i fer una proposta d’intervenció per identificar i justificar les accions que es necessiten 

per resoldre aquesta problemàtica. 
 

5 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 

A la present unitat didàctica hem definit tres tipus d’objectius (conceptuals, procedimentals i 

actitudinals), que els alumnes hauran d’assolir al llarg de les sessions que seran avaluats segons 

s’especifica als Criteris generals d’avaluació (Apartat 10). 

5.1. OBJECTIUS CONCEPTUALS 

En el tema de la Reproducció dels éssers vius l’objectiu principal és aprofundir i entendre els 

diferents tipus de reproducció, procés elemental i universal per a la perpetuació de les espècies, 

on alhora, es treballaran diferents aspectes relacionats amb la naturalesa de la ciència (NdC). 

Així els objectius conceptuals principals a tractar els podríem resumir en els següents: 

OC1: Comprendre el concepte de reproducció com un procés únic i universal per perpetuar la 

vida dins del model d’ésser viu. 

OC2: Reconèixer la diversitat natural en termes de reproducció: distingir entre la reproducció 

sexual i asexual. 



12 
 

OC3: Identificar els principals mecanismes de reproducció sexual i asexual que existeixen dins 

del model d’ésser viu. 

OC4: Establir una relació entre la variabilitat genètica i la reproducció sexual. 

OC5: Relacionar la reproducció sexual amb la formació dels gàmetes i la fecundació. 

OC6: Valorar el mètode científic per dur a terme la resolució de problemes. 

5.2. OBJECTIUS PROCEDIMENTALS 

Tenint en compte que al llarg de totes les sessions treballaran en grup cooperatius. Els objectius 

procedimentals específics seran els següents: 

OP1: Desenvolupar el treball individual i en equip, com a condició necessària per a una realització 

eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

OP2: Analitzar la informació científica per extreure'n la informació. 

OP3: Adquirir actituds crítiques fonamentades en el coneixement per analitzar qüestions 

científiques. 

OP4: Regular el temps de treball individual i grupal de forma adequada. 

OP5: Reflexionar sobre el propi aprenentatge amb la finalitat d’autoregular l'assoliment dels 

continguts. 

OP6: Utilitzar el mètode científic per a la resolució dels problemes. 

OP7: Comprendre el contingut científic implícit en les diferents activitats. 

OP8: Expressar arguments amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 

propietat. 

5.3. OBJECTIUS ACTITUDINALS 

Amb aquesta unitat didàctica es pretén que al llarg de les sessions l’alumnat treballi activament 

i participi en les diferents activitats i dinàmiques de classe que es plantegin. És imprescindible 

que els alumnes treballin cooperativament i que es mantingui un bon clima on es respectin tant 

als companys/es com als professors/es. Per tant, els objectius actitudinals que ens plantegem 

amb aquesta unitat didàctica estan relacionats amb que els alumnes siguin capaços de: 

OA1: Mostrar actitud positiva i receptiva davant del treball cooperatiu que es planteja. 

OA2: Desenvolupar capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves 

relacions amb els altres. 

OA3: Interactuar de manera que es fomenti la igualtat de drets i oportunitats, així com rebutjar 

la violència, els prejudicis i la discriminació de gènere. 

OA4: Resoldre pacíficament els possibles conflictes que puguin aparèixer. 

OA5: Escoltar activament les aportacions dels companys i les professores. 

OA6: Comunicar-se de manera tolerant i respectuosa. 

OA7: Actuar de manera autònoma, responsable i constructiva. 
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OA8: Desenvolupar la confiança en si mateix/a, la participació, el sentit crític, la iniciativa 

personal i la capacitat per aprendre a aprendre. 

OA9: Mostrar esperit crític per ser capaç d'autoavaluar-se i coavaluar als companys/es. 
 

6 CONTINGUTS 

 

6.1. CONTINGUTS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA 

Els continguts específics de la matèria de Biologia i Geologia de 1r d’ESO, especificats al 

currículum (DECRET 187/2015) que es tracten a la unitat didàctica desenvolupada en el present 

document són els següents: 

La vida a la Terra: 

❏ Identificació i caracterització dels trets comuns de tots els éssers vius com a individu, 

concretament la reproducció com a transferència d’informació a partir de trobar 

evidències en éssers vius de l’entorn proper. 

❏ Interpretació de la diversitat dels grups d’éssers vius com a maneres diferents de fer 

les funcions vitals, concretament la reproducció. 

❏ Identificació i classificació d’organismes a partir de l’observació. Utilització del 
microscopi per a l’observació d’éssers vius no observables a ull nu. 

6.2. CONTINGUTS CLAU 

Els continguts clau que es treballen en les diferents activitats de la present unitat didàctica 

són: 

En primer lloc, per a les Competències bàsiques de l’àmbit Personal i social incloem els 

següents continguts clau (CC): 

Dimensió autoconeixement: 

-CC: Capacitats cognitives: raonament, comunicació, indagació, imaginació, creativitat, 

etc. 

-CC: Capacitats emocionals: emocions, sentiments, estats d’ànim, etc. 

-CC: Actitud de superació personal. 

Dimensió aprendre a aprendre: 

-CC: Hàbits d’aprenentatge: hàbits saludables, curiositat, atenció, motivació, constància, 

reconeixement i esmena d’errors, perseverança, etc. 

-CC: Organització del coneixement: coneixements previs, relacions i associacions, cerca 

d’informació, mnemotècnia, eines de síntesi (esquemes, mapes conceptuals i 

mentals...), etc. 

-CC: Transferència dels aprenentatges: anàlisi i síntesi, generalització, destreses i 

habilitats de pensament, pensament crític, pensament creatiu, etc. 
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-CC: Característiques de la societat actual: globalització, evolució cientificotècnica, 

obsolescència del coneixement, etc. 

-CC: Habilitats i actituds per al treball en grup: assumpció de rol, assertivitat, empatia, 

escolta activa, responsabilitat, etc. 

-CC: Dinàmiques de cohesió de grup i col·laboratives: “el blanc i la diana”, “la maleta”, 

debats, taules rodones, pluges d’idees, Phillips 66, assemblees, trencaclosques, 

discussions dirigides, treball per parelles, grups de discussió, jocs de rol, etc. 

Dimensió participació: 

-CC: Habilitats i actituds per a la participació: comunicació, empatia, assertivitat, 

respecte… 

-CC: Recursos i tècniques de participació: reunions, sessions de treball, dinàmiques 

participatives (pluja d’idees, joc de rol, debat, etc.), acords i consens, rols, etc. 

En segon lloc, els continguts clau de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic 

que es pretenen treballar durant les sessions de la present unitat didàctica són: 

-CC10. Model d’ésser viu. 

-CC11. Model d’evolució. 

-CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 

-CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 

-CC30. Funció de reproducció. 
 

7 CONSIDERACIONS AL VOLTANT DELS CONTINGUTS 

 

7.1. QUÈ HAN FET ABANS 

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat prèviament a aquesta unitat didàctica l’inici del temari 

anomenat Els éssers vius, del que han fet completament el tema Formats per cèl·lules, els 

Processos vitals i La nutrició. 

7.2. IDEES PRÈVIES 

A partir de l’activitat Concordar-discordar que es proposa als alumnes en la segona sessió de 

classe, pretenem mobilitzar les seves idees prèvies sobre la generació espontània i la formació 

dels éssers vius. Per fer-ho els alumnes, primerament de manera individual i posteriorment per 

parelles, han de classificar 5 frases segons si estan d’acord o en desacord amb el que afirmen 

sobre aquests temes. Per acabar demanarem als alumnes que comparteixin els seus punts de 

vista amb la resta de la classe. Posarem especial atenció en la possible idea que l’alumnat tingui 

sobre si creuen que tant els éssers vius de mida petita com els insectes o cucs, poden aparèixer 

de manera espontània en segons quines condicions. L’objectiu d’aquesta activitat és que els 

alumnes per si mateixos siguin capaços de modificar aquelles idees prèvies errònies i/o 

consolidar les que són certes al llarg de la sessió a partir de la reflexió. 
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A la tercera sessió de classe, es presenta als alumnes l’activitat que hem anomenat Com 

perduren els éssers vius?. El que es pretén és conèixer les seves idees prèvies sobre la 

reproducció a partir de les respostes a una sèrie de preguntes bàsiques (què és per a tu la 

reproducció?, per què creus que és imprescindible que els éssers vius es reprodueixin?, com es 

reprodueixen els humans?, quines altres formes de reproducció coneixes?...), primerament 

l’activitat es contestarà de manera individual per garantir que tots puguin reflexionar sobre el 

tema i aportar les seves respostes. Finalment es posarà en comú amb tota la classe. Com a 

l’activitat anterior, el que es pretén és que al llarg de les següents sessions els alumnes 

construeixin el coneixement sobre la reproducció de manera que es modifiquin les seves idees 

prèvies errònies i/o es consolidin les que són certes. 

Per preveure quines poden ser les idees prèvies de l’alumnat sobre la formació de nous éssers 

vius, hem realitzat una recerca i hem trobat reportades algunes de les opinions que tenen els 

alumnes de primer cicle de l’ESO sobre aquest tema, creiem que pot ser interessant conèixer- 

les per a preparar la sessió: 

● A vegades és possible que els organismes vius es desenvolupin de lo viu. 

● Un ésser viu neix, creix, es reprodueix i mor. 

● Els arbres estan vius. 

● El sol està viu perquè dona llum. 

● Una espelma està viva perquè quan flameja està respirant. 

● Una flama està viva perquè s’alimenta d’oxigen. 

● Una roca està viva perquè es pot moure conforme roda cap a baix. 

● Un rierol està viu i té voluntat perquè l’aigua flueix. 

● Les plantes són quelcom entre el que està viu i el que no està viu. 

En general el que veiem és que els alumnes tenen dificultats per saber diferenciar les coses 

inertes del que està viu. Per aquest motiu, s’ha de posar èmfasi durant les sessions, en explicar 

que els éssers vius són aquells que fan les tres funcions vitals. 

7.3. QUÈ FARAN DESPRÉS 

Al finalitzar la present unitat didàctica l’alumnat de 1r d’ESO continuarà treballant en el temari 

Els éssers vius, concretament estudiaran la funció vital que els falta, La relació. 
 

 

8 SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

 
 

 
 

 

❏ Procedimentals (OP): OP1,OP4 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 

SESSIÓ 1: Presentació i cohesió de grup 

OBJECTIUS 
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Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en el 

propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

- Competència comunicativa. 
 
 

 
 

Obertura de la sessió (2’) 

Es dona la benvinguda als alumnes i es demana que es col·loquin fent un cercle. 

Presentació (8’) 

Presentació i els explicació als alumnes de quina serà la tasca i objectius de les docents durant 
les setmanes que seran les seves professores de Biologia i Geologia. 

Cercle de benvinguda (15’) 

· Activitat per conèixer als alumnes: col·locar-se fent un cercle i cadascú diu el seu nom, una 
cosa que el caracteritza i com li agrada passar el seu temps lliure. 

Guerra de boles (15’) 

· Activitat de cohesió de grup: en un tros de paper els alumnes escriuen en majúscules el seu 
nom i el primer cognom, seguidament fan una bola amb el paper i comença la guerra de boles 
que dura dos minuts. A continuació es demana que cadascú recuperi el seu nom i torni a seure 
al seu lloc, mentre les professores cronometren quant es triga a realitzar la tasca. Un cop 
finalitzada s’escriu el temps a la pissarra i es demana als alumnes que de manera ordenada 
proposin estratègies per reduir el temps necessitat per fer la tasca. Un cop el grup classe arriba 
a un consens, es torna a realitzar l’activitat posant en pràctica l’estratègia pactada. 

Fila índia (15’) 

COMPETÈNCIES 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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· Activitat de cohesió de grup: els alumnes es col·loquen sobre una ratlla recta que hi ha al terra 
que no poden abandonar, feta amb cinta adhesiva. I mentre es cronometra, es demana que es 
col·loquin ordenats de certa manera (per ordre de llista, per data de naixement…) però han de 
recorda que no poden sortir de la ratlla. Un com finalitzada s’escriu el temps a la pissarra i es 
demana als alumnes que de manera ordenada proposin estratègies per reduir el temps que han 
necessitat per fer la tasca. Un cop el grup classe arriba a un consens sobre la millor estratègia, es 
torna a realitzar l’activitat. 

Tancament de la sessió (5’) 

· Reflexió: es pregunta als alumnes què els ha semblat la sessió i com s’han sentit. 

Es comunica de manera molt breu que en la següent sessió treballarem el tema de la formació 
dels éssers vius. 

 
 

 
Durant aquesta sessió, el mobiliari del al classe estarà apartat de manera que quedi un espai 

gran al mig de l’aula on es faran les diferents activitats. Els alumnes estaran formant un cercle 

mentre es fa la presentació i les activitats anomenades El cercle de benvinguda i la Guerra de 

boles. Per a l’activitat Fila índia els alumnes estaran disposats sobre una ratlla al terra. 

Finalment, es demana a l’alumnat que ajudi a posar el mobiliari com es trobava. Les docents 

hauran de controlar molt bé el temps utilitzat per cada activitat. 
 

 

 
Animar a que tots participin en les activitats però no si algú es sent cohibit, podrà saltar el seu 

torn. L’objectiu és que tots es sentin a gust a classe. 
 

 

 
- Fulls de papers 
- Cinta adhesiva 

 

 
 

Activitats avaluables 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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Individual i grupal: participació i implicació amb les activitats plantejades al llarg de la sessió. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals seguint els criteris de l’apartat criteris generals 
d’avaluació. 

 
 

 
 

Instruments de recollida de dades 

Tenint en compte el tema del Treball de fi de màster (TFM) i la seva vinculació amb les Unitats 
didàctiques, en aquesta sessió passarem a recollir els qüestionaris que van passar les altres 
professores (sessió de tutoria a part) i que nosaltres recollirem en aquesta sessió. Els 
qüestionaris són els següents: 

- Qüestionari Autoconcepte (AF-5) (García, F., & Musitu, G. (2009)) 
- Qüestionari motivació cap a les classes de ciències 
- Qüestionari que avalua la cohesió de grup (López & Bisquerra, R. (2013)) 

 
 

 
 

 
- Exploració d’idees prèvies. 

- Introducció i construcció de nou coneixement 
 

 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1,OC6 

❏ Procedimentals (OP): OP1-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-9 
 

 

CONNEXIÓ AMB EL TFM 

SESSIÓ 2: La generació espontània 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

- 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. 

- 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. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 
 

 
 

Obertura de la sessió (5’) 

Es recorda que durant les pròximes sessions treballaran la funció de reproducció dels éssers vius. 
I reparteixen a cada alumne el dossier de treball que servirà de guia durant les activitats i serà on 
els alumnes hauran de contestar a diferents preguntes, ompliran, completaran i finalment 
entregaran a les professores per ser avaluat de manera constructiva i formadora. 

Concordar discordar (15’) 

Amb aquesta activitat es pretén mobilitzar les idees prèvies que tenen els alumnes sobre la 
formació de nous éssers vius i la generació espontània. Per fer-ho es plantegen 5 frases que 
l’alumnat ha de classificar segons si està d’acord o en desacord amb allò que afirmen. 
Primerament, es deixa als alumnes 5 minuts de treball individual, seguidament, 5 minuts de treball 
en parelles i finalment es posa en comú amb tota la classe en 5 minuts. 

Vídeo generació espontània (5’) 

Es visualitza un vídeo sobre la generació espontània i les idees que aquesta teoria defensava. I 
on es repta als alumnes a trobar la manera de demostrar si la teoria de la generació espontània 
és certa o falsa. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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Plantejament experimental (30’) 

Treballant en grups de 4 persones, els alumnes mitjançant una guia, plantejaran una hipòtesi i el 
procediment experimental per poder comprovar si la teoria de la generació espontània és certa. 

Durant els 5 primers minuts els alumnes treballen cooperativament en la redacció de la hipòtesis 
que redactaran a partir de la guia (si la teoria de la generació és certa …). Seguidament en 5 
minuts es posarà en comú les aportacions dels grups i tota la classe arribarà a una hipòtesis 
conjunta que els alumnes anotaran en el seu dossier de treball. Els següents 5 minuts els alumnes 
hauran de proposar un possible experiment per comprovar la hipòtesi, amb el material que se’ls 
proporciona (tres pots, tres trossos de carn, un tap, una gasa i cordill). Posarem en comú 
l’experiment i conjuntament veurem que succeeix amb el pas del temps, per fer-ho tindrem 10 
minuts. Finalment, els alumnes escriuran els resultats i les conclusions al dossier de treball en els 
últims 5 minuts. 

Tancament de la sessió (5’) 

Els docents explicarem que a la següent sessió parlarem de la reproducció dels éssers vius. 

 
 

 
Els alumnes es disposen a la classe de dos en dos, durant la primera part de la sessió treballen 

de manera individual o cooperativa amb la parella. Després de visualitzar el vídeo sobre la 

generació espontània, els alumnes es disposen formant grups de 4 (assignats pels docents) amb 

les taules i les cadires per poder treballar de manera cooperativa. Al final de la classe els alumnes 

han de retornar el mobiliari de l’aula com estava a l’inici de la sessió. 
 

 

 
Durant la sessió es combinen diferents formats de presentació dels coneixements (escrit, 

diàleg entre iguals amb diferent nombre de persones, visualització de vídeos), d’aquesta manera 
es pot atendre diferents intel·ligències en la mateixa sessió. 

Treballar de manera individual i treball cooperatiu (per parelles o en grups heterogenis) fa que 
tots puguin sentir-se còmodes i tingui més oportunitats d’aportar les seves idees. 

Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

 
- Projector 
- Dossier de treball 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 



21 
 

 
 
 

Activitats avaluables 

Individual: Emplenament del dossier de treball. 

Grupal: propostes per la hipòtesi i el procediment experimental. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 
 
 

 
 

 

- Exploració d’idees prèvies 
- Introducció i construcció de nou coneixement. 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-5 

❏ Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

SESSIÓ 3: Què és la reproducció? Quants tipus hi ha? 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

- 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. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 

 
 

Obertura de la sessió: Fem un tweet (5’) 

Mitjançant l’activitat que hem anomenat “fem un tweet” els alumnes escriuen al seu dossier de 
treball una frase curta explicant que vam fer a la classe anterior. Seguidament es demana 
voluntaris per llegir la seva frase per a tota la classe. 

Contextualitzem amb un còmic (10’) 

Es presenta un còmic on els personatges es pregunten com es reprodueixen els éssers vius i si hi 
ha més d’un tipus de reproducció. Els alumnes han de respondre de manera individual a un seguit 
de preguntes que se'ls planteja al dossier de treball (què és per a tu la reproducció?, per què 
creus que és imprescindible que els éssers vius es reprodueixin?, com es reprodueixen els 
humans? quines altres formes de reproducció coneixes?), per intentar donar resposta als 
personatges del còmic. Seguidament es col·loquen en grups de 4, comparteixen les respostes i 
conjuntament elaboren respostes de grup. Finalment les compartiran amb el grup classe. 

Reproducció sexual i asexual (34’) 

Amb el suport d’un power point, es completen els continguts treballats a l’activitat anterior. Els 
alumnes tenen aquesta informació al seu dossier de treball i poden consultar-la sempre que ho 
necessitin. 

Tipus de reproducció (10’) 
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Al dossier de treball els alumnes trobaran una sèrie de fotografies de diferents éssers vius i els 
hauran de classificar segons si aquests es reprodueixen sexual o asexualment. Posarem en comú 
les respostes dels alumnes. 

Tancament de la sessió (1’) 

Els docents han de recordar que per a la propera sessió els alumnes hauran de portar material 
per dibuixar i pintar. 

 
 

 
Els alumnes es disposen a la classe de dos en dos, durant la primera part de la sessió treballen 

de manera individual. Després de llegir el còmic i respondre a les preguntes, els alumnes es 

disposen formant grups de 4 (assignats pels docents) amb les taules i les cadires per poder 

treballar de manera cooperativa. Al final de la classe els alumnes han de retornar el mobiliari de 

l’aula com estava a l’inici de la sessió. 
 

 

 
Durant la sessió es combinen diferents formats de presentació dels coneixements (escrit, 

diàleg entre iguals amb diferent nombre de persones, visualització de vídeos), d’aquesta manera 
es pot atendre diferents intel·ligències en la mateixa sessió. 

Treballar de manera individual i treball cooperatiu (per parelles o en grups heterogenis) fa que 
tots puguin sentir-se còmodes i tingui més oportunitats d’aportar les seves idees. 

Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 
 

 

 
- Projector 

- Dossier de treball 
 

 

 
 

Activitats avaluables 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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- Individual: Emplenament del dossier de treball. 

- Grupal: respostes conjuntes a les preguntes sobre la reproducció. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

 
 

 
- Reestructuració dels coneixements. 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-2 

❏ Procedimentals (OP): OP1, OP5, OP7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

SESSIÓ 4: Disseny de criatures I : Generació P 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 

- Competència comunicativa. 

 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

- 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. 

- 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. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 

 
 

 
 

Obertura de la sessió: La substància (15’) 

Activitat La Substància: Per recuperar les principals idees tractades en la sessió anterior, cada 
alumne escriu una frase o un text molt breu (la substància) amb les idees més importants sobre 
la reproducció sexual i asexual que vam tractar en la sessió anterior. 

En grups de 4 comparteixen la substància que cadascú ha escrit individualment. Llavors amb la 
tècnica de l’escolta activa cada grup comparteix 3 conceptes claus amb la resta de la classe. 

Plantejament de l’activitat: Viatgem al 3011 (15’) 

Viatgem al 3011: Els alumnes tanquen els ulls, es posa una música futurista (30’’) amb la que 
viatgem a l’any 3011. Seguidament un àudio (amb veu en off gravada) planteja el següent 
problema: ens trobem davant d’una situació un xic dramàtica. Resulta que un meteorit de 60 
tones ha xocat contra la terra. El que ha provocat la mort de moltes espècies donat l’augment 
sobtat de la temperatura. Aquest escalfament global està fent que siguin pocs els individus que 
poden sobreviure i des de el govern central ens han encarregat dissenyar noves criatures. A partir 
d’aquest context, els alumnes han d’assumir el rol de científics i amb els coneixements han de 
per poder generar vida i perpetuar les espècies. 

Atorgació de les parelles (5’) 

Es faran les parelles intentant fomentar la inclusió a la diversitat i fomentant l’heterogeneïtat. 

Dibuixem criatures (20’) 

S’expliquen les “regles del joc”: els alumnes han de crear criatures, per fer-ho les han de dibuixar 
(seguint la guia del dossier de treball). 

· Dissenyem criatures (generació P: parental): Per parelles dibuixen 1 ésser viu amb reproducció 
asexual i un amb reproducció sexual (femella o mascle): Per simular la distribució atzarosa de 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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gèneres, el professor/a posarà en un sac paperets amb etiquetes mascle i femella, de manera 
que cada parella haurà d’agafar un paperet i dibuixar el sexe que els hi correspongui. 

· Dossier de treball: Hauran de completar el dossier i recollir les formes d’alimentació i l’hàbitat 
on viuen les seves criatures segons la morfologia dels organismes dissenyats. 

Tancament se la sessió (5’) 

Tornem al present viatjant amb la música futurista. 

· Qüestionari Kahoo: Utilitzant la plataforma d’aprenentatge de joc Kahoo, cada alumne haurà 
de contestar 4 preguntes relacionades sobre la reproducció sexual/asexual sobre la sessió. 

 
 

 
El professor/a durà a terme un paper regulador tant de les temporitzacions de les activitats 

com de control actitudinal i de clima d’aula. 

Es treballarà en grups cooperatius de 4 persones a l’inici de la sessió, i després en parelles. 
 

 

 
Treballar de manera individual i treball cooperatiu (per parelles o en grups heterogenis) fa que 

tots puguin sentir-se còmodes i tingui més oportunitats d’aportar les seves idees. 

Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

Es fomenta un clima d’acollida i encoratjador per a que tothom es pugui sentir còmode en la 

participació i en el disseny dels éssers vius. 

 
- Dossier de treball 
- Fulls de paper 
- Colors/retoladors o similar 
- Àudio 
- Projector 

 
 

 
 

Activitats avaluables 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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- Individual: emplenament del dossier de treball. 

- Grupal: respostes conjuntes sobre l’activitat La substància. 

- Parelles: disseny de les criatures. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

 
 

 
- Reestructuració dels coneixements. 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-2, OC4 

❏ Procedimentals (OP): OP1, OP3-5, OP7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

SESSIÓ 5: Disseny de criatures II: Generació F1 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

- 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. 

- 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. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 
 

 
 

Obertura de la sessió (10’) 

· Feedback conceptes: Es demanaran 3 conceptes claus que es van treballar a la sessió anterior. 

· Viatgem al 3011 (II): per contextualitzar i reprendre l’activitat es posarà la música futurista (30’’) 
reproduïda en la sessió anterior. A continuació, introduïm una nova informació amb una veu en 
off en un àudio: “els nostres éssers vius ja estan madurs i preparats per reproduir-se.” I es planteja 
una pregunta oberta: Com ho podríem fer? Els alumnes han d’escriure al dossier de treball la 
seva resposta, poden treballar de manera cooperativa amb la seva parella. L’alumnat comunica 
les respostes al professor/a i aquest va orientant la sessió. 

Treballem la reproducció asexual (20’) 

· Dissenyem criatures (generació F1: asexual): Els alumnes s’agrupen per parelles. De manera 
que se’ls comunica que hauran de començar a dissenyar la 1era generació filial (F1) per 
l’organisme amb reproducció asexual (donant dos organismes fills idèntics). 

Treballem la reproducció sexual (25’) 

· Dissenyem criatures (generació F1: sexual): Cada parella buscarà la parella amb la que el seu 
ésser viu dissenyat es pot reproduir (mascle-femella). Llavors s’agruparan en grups de 4, i hauran 
de dibuixar la 1era generació filial (F1) tenint en compte el concepte de d’intercanvi d’informació 
entre les gàmetes i variabilitat genètica. 

Es treballarà doncs en el disseny dels individus descendents (F1): hauran de dibuixar dos nous 
individus diferents. 

Tancament de la sessió (5’) 

Tornem al present viatjant amb la música futurista. 
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· Qüestionari Kahoo: Novament, utilitzant la plataforma d’aprenentatge de joc Kahoo, cada 
alumne haurà de contestar 4 preguntes relacionades sobre la reproducció sexual/asexual. 

 
 

 
El professor/a durà a terme un paper regulador tant de les temporitzacions de les activitats 

com de control actitudinal i de clima d’aula. 

Es treballarà en grups cooperatius de 2 persones a l’inici de la sessió, i després en grups de 4. 
 

 

 
Treballar de manera individual i treball cooperatiu (per parelles o en grups heterogenis) fa 

que tots puguin sentir-se còmodes i tingui més oportunitats d’aportar les seves idees. 

Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

Es fomenta un clima d’acollida i encoratjador per a que tothom es pugui sentir còmode en la 
participació i en el disseny dels éssers vius. 

 

 

 
- Dossier de treball 
- Fulls de paper 
- Colors/retoladors o similar 
- Àudio 
- Projector 

 
 

 
 

Activitats avaluables 

- Individual: Emplenament del dossier de treball. 

- Parelles: respostes a les preguntes l’inici de la sessió i disseny de les criatures. 

- Grupal: disseny de les criatures 

Criteris d’avaluació 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

 
 

 
- Reestructuració dels coneixements. 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-2, OC4 

❏ Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de 

coneixement personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i respon- 

sable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

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

pectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 

SESSIÓ 6: Disseny de criatures III: Canvis al medi 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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- 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. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 
 

 
 

Obertura de la sessió (10’) 

· Feedback conceptes: Es demanaran 3 conceptes claus que es van treballar a la sessió anterior. 

· Viatgem 3011 (III): per contextualitzar i reprendre l’activitat es posarà la música futurista (30’’) 
reproduïda en la sessió anterior i la veu en off els comunica: Hola! Gràcies per venir amb tanta 
rapidesa. Hi ha molt males notícies. Quin desastre... 

Us explico, la situació és crítica: una fàbrica de cotxes aeris que es troba a pocs Km d’aquí, ha 
tingut una fuita de B-29, una substància utilitzada com a un dels components del carburant de 
proporció aèria dels cotxes, que té un nivell de toxicitat molt elevat. Aquesta fuita ha afectat a la 
gran part de l’ecosistema on viuen les nostres criatures. La majoria de les plantes amb fruits han 
mort a causa del contacte amb aquesta substància tòxica, i com a conseqüència les criatures amb 
els braços curts també, ja que no tenien accés a l’aliment dels arbres. 

Podríeu fer una explicació detallada de quins organismes han mort i perquè? La Dra. Miller, la cap 
del meu departament, necessita un informe de la situació. Necessito la vostra ajuda. 

Argumentació en grups (30’) 

· Treball per grups heterogenis de 4 persones: Es deixa als alumnes reflexionar en grup sobre el 
que pot provocar aquest canvi en les condicions del medi. Hauran de contestar les preguntes del 
dossier en relació amb aquest canvi i explicar quins organismes sobreviuen i els avantatges i 
inconvenients sobre els dos tipus de reproducció. 

Reflexió i feedback (15’) 

· Dinàmica escolta activa: Cada grup exposarà a quines conclusions han arribat i entre tots 
corregirem les preguntes del dossier. 

Tancament de la sessió (5’) 

· Tornem al present: Finalitzem la sessió amb l’àudio (veu en off gravada) final de comiat, on se’ls 
comunica que han sigut uns bons investigador/es i han complert la missió. Acabarem amb una 
foto final de tots els éssers vius que han dissenyat per a que ho tinguin de record. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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El professor/a durà a terme un paper regulador tant de les temporitzacions de les activitats 

com de control actitudinal i de clima d’aula. 

Es treballarà en grups cooperatius de 2 persones a l’inici de la sessió, i després en grups de 4. 
 

 

 
Treballar de manera individual i treball cooperatiu (per parelles o en grups heterogenis) fa 

que tots puguin sentir-se còmodes i tingui més oportunitats d’aportar les seves idees. 

Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 
 

 

 
- Dossier de treball 
- Àudio 
- Projector 

 
 

 
 

Activitats avaluables 

- Individual: emplenament del dossier de treball. 

- Grupal: resposta a les preguntes del dossier. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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- Introducció i construcció de nou coneixement. 
- Reestructuració del coneixement. 

 
 

 

❏ Conceptuals (OC): OC1-3 

❏ Procedimentals (OP): OP1-5, OP 7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de coneixe- 

ment personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i respon- 

sable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

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

pectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 

- 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’investigaci- 

ons experimentals. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament cientí- 

fic. 

SESSIÓ 7: Anem al laboratori (I). Reproducció asexual: Esqueixos 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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Obertura de la sessió (1’) 

S’explica als alumnes que la classe es divideix en dues parts, un presentació de power point on 
les professores explicaran els coneixements necessaris per a fer la segona part una pràctica de 
laboratori on es treballarà la reproducció asexual de les plantes. 

Reproducció asexual de les plantes(20’) 

Amb el suport d’una presentació Power point s’aportarà als alumnes coneixements sobre la 
reproducció sexual de les plantes. Aquesta presentació els alumnes la podran consultar sempre 
que necessitin. 

Plantejament de l’activitat (2’) 

A partir d’un còmic s’introdueix la pràctica que es durà a terme durant la sessió sobre la 
reproducció asexual de les plantes. 

Els esqueixos de gerani (27’) 

Al dossier de treball es detalla el material i el procediment que es seguirà per a dur a terme la 
pràctica. Els alumnes de manera individual plantaran esqueixos de gerani. 

Pregunta (5’) 

Un cop feta la pràctica, els alumnes contestaran a la pregunta del dossier (Tenint en compte el 
procediment d’obtenció del teu nou gerani, com penses que serà aquest respecte al gerani 
inicial? Per què?) 

Tancament de la sessió (5’) 

Pregunta oberta final: El professorat planteja la pregunta: Què has après avui?. A continuació, 
es deixa als alumnes 2’ per pensar (per parelles) 2 conceptes clau sobre la reproducció asexual 
que hem treballat al llarg de la sessió. 

Síntesi aplicació Menti: Es facilitarà als alumnes el codi per entrar a l’aplicació, i aquests hauran 
d’escriure les idees principals que han recollit, de manera que quedi registrat. 

 
 

 
Supervisió professorat per l’activitat i per vetllar per la seguretat dels alumnes i del material 

de laboratori. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

GESTIÓ DE L’AULA 
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Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

 

 

 
- Dossier de treball. 

- Projector. 

- Gerani. 

- Testos. 

- Terra. 

- Pales. 

- Vas de precipitats. 

- Tisores. 

- Regle. 
 

 

 
 

Activitats avaluables 

- Individual: emplenament del dossier de treball. 

- Parelles: seguiment del protocol de pràctiques i bon ús del material i els instruments del 
laboratori 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

SESSIÓ 8: Anem al laboratori (II). Reproducció sexual: musclos. 
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- Reestructuració de nou coneixement. 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-5 

❏ Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de coneixe- 

ment personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i respon- 

sable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

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

pectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 

- 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’investigaci- 

ons experimentals. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament cientí- 

fic. 

 
 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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Obertura de la sessió (5’) 

Es planteja una situació on el Nobita i els seus amics volen saber si els musclos presenten 
reproducció sexual i per esbrinar-ho plantegen un experiment que els alumnes hauran de fer 
també. 

Recordatori utilització del microscopi (10’) 

Al dossier de treball els alumnes troben unes vinyetes amb els passos a seguir pel bon 
funcionament del microscopi que estan desordenades, individualment han d’ordenar les 
vinyetes, i descriure que succeeix en cadascuna d’elles, seguidament es posa la resposta en 
conjunt. 

Experiment musclos (25’) 

Comencem l’experiment: Els alumnes treballaran per parelles. Se’ls hi donarà un musclo i hauran 
d’obrir-lo i fer la sembra de la gònada en un portaobjectes tal i com s’indica en el protocol de 
pràctiques. Llavors faran la visualització dels òvuls i espermatozoides al microscopi. 

Treball al dossier (10’) 

Treballem en el dossier: Un cop han finalitzat l’experiment, els alumnes hauran de contestar 
individualment les preguntes del dossier focalitzades en reproducció sexual del musclo. A més, 
hauran de dibuixar de manera orientativa el que han observat. 

Tancament de la sessió (10’) 

Mapa conceptual sobre la reproducció: El professorat comunica als alumnes la importància 
d’assimilar els conceptes treballats per mitjà l’elaboració d’un mapa conceptual. De manera que 
es suggereix als alumnes que obrin el dossier per la última pàgina on hi ha l’imprès d’un mapa 
conceptual final sobre la reproducció. Llavors l’alumnat de manera individual dedicarà un temps 
a completar-lo. 

 
 

 
Supervisió professorat per l’activitat i per vetllar per la seguretat dels alumnes i del material 

de laboratori. 
 

 

 
Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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- Dossier de treball. 

- Projector. 

- Musclos. 

- Aigua de mar. 

- Material de laboratori: 

- Microscopi. 

- Cobreobjectes. 

- Termòmetres. 

- Vas de precipitats. 

- Pipetes Pasteur. 
 

 

 
 

Activitats avaluables 

- Individual: emplenament del dossier de treball. 

- Parelles: seguiment del protocol de pràctiques i bon ús del material i els instruments del 
laboratori 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció dels continguts treballats es realitzarà al final de la 
unitat didàctica a partir de la correcció del dossier de treball. 

- Grupal: Clima d’aula. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

 
 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

SESSIÓ 9: Avaluació final. 

FASES DEL CICLE D’APRENENTATGE 
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- Aplicació dels coneixements. 
 
 

 
❏ Conceptuals (OC): OC1-5 

❏ Actitudinals (OA): OA1-9 
 

 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de coneixe- 

ment personal. 

- Competència en conèixer i posar en pràctica estratègies i habilitats que intervenen en 

el propi aprenentatge. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i respon- 

sable. 

- Competència comunicativa. 

Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

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

pectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 

- 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’investigaci- 

ons experimentals. 

- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament cientí- 

fic. 

 
 

 
 

Obertura de la sessió (5’) 

S’explica el procés d’avaluació que hi haurà. Els alumnes es distribueixen en grups de 3 i es 
reparteixen els exàmens. 

Escolta en grups de tres (25’) 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 
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A la primera part de l’avaluació els alumnes treballaran en grups de tres de manera que contesten 

a les preguntes de l’examen cooperativament. L’alumne assignat amb el número 1, ha de fer la 

pregunta que trobarà al full d'examen a l’alumne assignat amb el número 2 i s’ha d’assegurar que 

es contesta el que es demana i que no manca informació. L’alumne assignat amb el número 2 ha 

de contestar a la pregunta i l’alumne assignat amb el número 3 ha d’anotar la resposta. Per a la 

següent pregunta de l'examen, els rols del grup es canvien de tal manera que el número 1 passa 

a ser el 2, el número 2 passa a ser el 3 i per últim el tres a ser l’1. 

Taula col·laborativa (25’) 

De manera individual, els alumnes han de contestar a les preguntes sobre els coneixements 

apresos durant les sessions. Seguidament cada alumne ha d’intercanviar l'examen amb el 

company que hi ha indicat al seu full d'examen. Els alumnes han de decidir si les respostes del 

company estan correctes i per què o si poden ser millorables i indicar com. 

Tancament de la sessió (5’) 

El professorat recull els exàmens i acomiaden als alumnes. Es recorda que a la següent sessió es 

farà l’activitat de comiat i es passaran els qüestionaris finals. 

 
 

 
Supervisió del professorat de que es respecten els rols dins de cada grup, resoldre els 

dubtes que puguin sorgir al llarg de l’examen i controlar el temps dedicat a cada activitat. 
 

 

 
Les docents dedicaran una atenció més personalitzada aquells alumnes que presenten un PI. 

Formació de grups heterogenis (trios i parelles) on tots tinguin cabuda i coses a aportar al grup 
per afrontar l’examen de manera exitosa. 

 
- Fulls d’exàmens. 

 
 

GESTIÓ DE L’AULA 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 
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Activitats avaluables 

- Individual: Assoliment del rol assignat dins del grup i les aportacions a les respostes dels fulls 
d’examen. 

- Grupal: Resposta al full d’examen. 

- Parelles: capacitat de millorar la feina d’un company de manera sumativa i respectuosa amb 
objectiu formador. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals i procedimentals seguint els criteris de l’apartat 
criteris generals d’avaluació. La correcció de les respostes als fulls d’examen. 

Avaluació de la sessió 

Els alumnes avaluen la sessió a partir del qüestionari que trobaran al dossier de treball. 

 
 

 
 

 
❏ Conceptuals (OC): 

❏ Procedimentals (OP): OP1, OP4 

❏ Actitudinals (OA): OA1-8 
 

 
Competències de l’àmbit Personal i Social: 

- Competència en prendre consciència d’un mateix i aplicar-se en el procés de coneixe- 

ment personal. 

- Competència en desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Competència en participar a l’aula, al centre, i a l’entorn de manera reflexiva i respon- 

sable. 

- Competència comunicativa. 

SESSIÓ 10: Comiat: activitat de cohesió de grup i qüestionaris 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES 
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Obertura de la sessió (1’) 

Es dona la benvinguda als alumnes mentre aquests s’acomoden al lloc. 

Reflexió final (10’) 

El professorat fa una reflexió final sobre com han anat les activitats i demanen als alumnes 

feedback: de manera que aquests puguin expressar la seva opinió al respecte, què han après, 

quins aspectes es podrien millorar, etc. 

Activitat de cohesió de grup (15’) 

Activitat El passeig: Els alumnes caminen per la classe mentre sona una música, i les professores 

van dient que han de caminar lent, mig, ràpid, ballar, caminar a càmera lenta, sense aixecar els 

peus, o com si portessin una motxilla molt pesada, etc. Llavors mentre estan fent l’activitat de 

manera aleatòria es va parant la música i se’ls comunica que han de saludar a la persona que hi 

ha al seu costat de diferents maneres ( amb la mà, una reverència, un petó a la galta, una 

abraçada, petó d’esquimal, xocant la mà, amb un gest, etc). 

Qüestionaris del TFM (35’) 

El professor els hi dona els mateixos qüestionaris que se’ls va passar a la sessió inicial per a que 
el responguin una altra vegada de manera individual. 

-Qüestionari EBCC (Clima d’aula) 

-Qüestionari AF-5 (autoconcepte) 

-Qüestionari de motivació per les classes de ciències 

-Preguntes de satisfacció de la unitat didàctica 

Tancament de la sessió (1’) 

El professorat acomiada als alumnes. 

 
 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

GESTIÓ DE L’AULA 
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Es controlarà el temps dedicat a realitzar cada activitat per garantir que hi hagi el suficient 

temps a fer-ho tot i es vetllarà per a que en tot moment el clima d’aula sigui el adequant per a 

que tothom es senti a gust i amb ganes de participar. 
 

 

 
Animar a que tots participin en les activitats però no si algú es sent cohibit, podrà saltar el seu 

torn. L’objectiu és que tots es sentin a gust a classe. 
 

 

 
- Qüestionaris. 
- Equip de so amb música 

 
 

 
 

Activitats avaluables 

Individual i grupal: participació i implicació amb les activitats plantejades al llarg de la sessió. 

Criteris d’avaluació 

- Individual: S’avaluen aspectes actitudinals seguint els criteris de l’apartat criteris generals 
d’avaluació. 

 
 

 
 

Instruments de recollida de dades 

Tenint en compte el tema del Treball de fi de màster (TFM) i la seva vinculació amb les Unitats 
didàctiques, en aquesta sessió realitzarem els últims qüestionaris en els darrers 25 minuts de la 
sessió. Els qüestionaris són els següents: 

- Qüestionari Autoconcepte (AF-5) 
- Qüestionari motivació cap a les classes de ciències 
- Qüestionari que avalua la cohesió de grup 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

MATERIAL I RECURSOS 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

CONNEXIÓ AMB EL TFM 
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9 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 
 

Per poder atendre la diversitat dels dos grups de 1r d’ESO a qui va dirigida aquesta unitat 

didàctica, adoptarem com a mesura principal, el plantejament de les activitats al llarg de totes 

les sessions utilitzant diferents dinàmiques i metodologies del treball. Concretament els alumnes 

treballaran en grups cooperatius heterogenis de 2 o 4 persones, que combinarem amb el treball 

individual i amb el treball amb tota la classe. 

 

 

10 CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

 

Tenint en compte els objectius descrits per a la present unitat didàctica i que aquest han de ser 

avaluats al llarg de les sessions, s’han definit els respectius criteris específics d’avaluació i els 

seus indicadors dividits en tres nivells d’assoliment (satisfactori, de notabilitat i d’excel·lència). 

A continuació, es detallen els criteris i indicadors d’avaluació per a cada objectiu (Taula 2): 
 
 
 

Taula 2. Criteris d’avaluació 

 

 
OBJECTIUS 

 
CRITERIS 

ESPECÍFICS 

D’AVALUACIÓ 

INDICADORS 

Nivell 1: 

satisfactori 

Nivell 2: de 

notabilitat 

Nivell 3: 

d’excel·lència 

Conceptuals  

OC1: Comprendre 

el concepte de 

reproducció com un 

procés únic i 

universal per 

perpetuar la vida 

dins del model 

d’ésser viu. 

Associar la 

reproducció amb 

el model d'ésser 

viu i amb la 

característica de 

ser la única 

manera de 

perpetuar la vida. 

Associen la 

reproducció 

dins del model 

ésser viu. 

Associen la 

reproducció 

dins del model 

ésser viu i 

l’entenen com 

un procés per 

perpetuar la 

vida. 

Associen la 

reproducció dins 

del model ésser 

viu i l’entenen 

com un procés 

únic i universal 

per perpetuar la 

vida. 

OC2: Reconèixer la 

diversitat natural 

en termes de 

Diferenciar els 

tipus de 

reproducció que 

Diferencien els 

tipus de 

reproducció 

Diferencien els 

tipus de 

reproducció 

Diferencien els 

tipus de 

reproducció 

- Suggeriment de millora i satisfacció de la UD 



45 
 

reproducció: 

distingir entre la 

reproducció sexual i 

asexual. 

hi ha 

(reproducció 

sexual i asexual). 

(sexual i 

asexual) en una 

part dels casos. 

(sexual i 

asexual) en la 

gran majoria 

dels casos. 

(sexual i asexual) 

en tots els casos 

OC3: Identificar els 

principals 

mecanismes de 

reproducció sexual i 

asexual que 

existeixen dins del 

model d’ésser viu 

Reconèixer els 

mecanismes 

implícits a la 

reproducció 

sexual i asexual. 

Reconeixen 

alguns dels 

mecanismes per 

la reproducció 

sexual i asexual 

treballats. 

Reconeixen 

gran part dels 

mecanismes per 

la reproducció 

sexual i asexual 

treballats. 

Reconeixen 

específicament 

cadascun dels 

mecanismes per 

la reproducció 

sexual i asexual 

treballats. 

OC4: Establir una 

relació entre la 

variabilitat genètica 

i la reproducció 

sexual. 

Associar el 

concepte de 

variabilitat amb 

reproducció 

sexual. 

Identifiquen que 

la reproducció 

sexual dona lloc 

a individus 

diferents als 

progenitors. 

Identifiquen 

que la 

reproducció 

sexual com un 

mecanisme que 

genera 

variabilitat. 

Identifiquen que 

la reproducció 

sexual com un 

mecanisme que 

genera variabilitat 

fent menció a la 

genètica. 

OC5: Relacionar la 

reproducció sexual 

amb la formació 

dels gàmetes i la 

fecundació. 

Associar la 

reproducció 

sexual amb la 

fecundació i la 

unió de dos 

gàmetes. 

Identifiquen la 

reproducció 

sexual amb la 

fecundació 

sense fer 

menció als 

gàmetes. 

Identifiquen la 

reproducció 

sexual amb la 

fecundació i fa 

menció als 

gàmetes. 

Identifiquen la 

reproducció 

sexual amb la 

fecundació i la 

unió de dos 

gàmetes. 

OC6: Valorar el 

mètode científic 

per dur a terme la 

resolució de 

problemes. 

Reconèixer el 

mètode científic 

aplicat a 

solucionar 

problemes. 

Reconeixen 

algun dels 

passos del 

mètode 

científic. 

Reconeixen 

algun dels 

passos del 

mètode científic 

i el relacionen 

amb la resolució 

del problema. 

Reconeixen gran 

part dels passos 

del mètode 

científic i el 

relacionen amb la 

resolució de 

problemes. 

Procedimentals  

OP5: Desenvolupar 

el treball individual 

i en equip, com a 

condició necessària 

per a una 

realització eficaç de 

Desenvolupar 

capacitats per 

compaginar el 

treball autònom 

amb el grupal. 

Desenvolupen 

capacitats per 

treballar 

individualment 

o en grup de 

manera 

Desenvolupen 

capacitats per 

treballar tant de 

manera 

autònoma com 

cooperativa, de 

Desenvolupen 

capacitats per 

treballar tant de 

manera 

autònoma com 

cooperativa de 
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les tasques de  millorable en els manera manera eficient 

l'aprenentatge i dos casos. millorable en un en els dos casos. 

com a mitjà de  dels dos casos.  

desenvolupament    

personal.    

OP2: Analitzar la Identificar la Comprenen la Comprenen la Comprenen la 

informació informació informació informació informació 

científica per necessària a científica i científica i científica i poden 

extreure'n la partir de fonts poden poden extreure’n la 

informació. científiques. extreure’n la extreure’n la informació de 
  informació amb informació amb manera 
  ajuda de les ajuda puntual autònoma. 
  professores. de les  

   professores.  

OP3: Adquirir Aplicar actituds Utilitzen Utilitzen Utilitzen 

actituds crítiques crítiques i argumentacions argumentacions argumentacions 

fonamentades en el fonamentades en amb fonaments amb fonaments amb fonaments 

coneixement per el coneixement millorables per notoris per crítics i raonables 

analitzar qüestions davant de analitzar les analitzar les per analitzar les 

científiques. qüestions qüestions qüestions qüestions 
 científiques. científiques científiques científiques 

  proposades. proposades. proposades. 

OP4: Regular el Controlar el Dominen la Dominen la Dominen la gestió 

temps de treball temps d’inversió gestió del temps gestió del temps del temps i 

individual i grupal individual i i l’autoregulació i l’autoregulació l’autoregulació 

de forma grupal en el d’aprenentatge d’aprenentatge d’aprenentatge 

adequada. desenvolupament de manera de manera de manera 
 t del projecte així millorable: la parcial: en eficient i 

OP9: Reflexionar 

sobre el propi 

aprenentatge amb 

la finalitat 

com saber 

autoregular-se 

per aconseguir 

els continguts 

majoria dels 

casos cal 

intervenció del 

professorat. 

ocasions cal la 

intervenció del 

professorat. 

autònoma: 

rarament cal 

ajuda del 

professorat. 

d’autoregular     

l'assoliment dels     

continguts.     

OP6: Utilitzar el 

mètode científic 

Aplicar el mètode 

científic per a la 

Apliquen alguns 

dels passos del 

Apliquen alguns 

dels passos del 

Apliquen els 

passos del 

per a la resolució 
dels problemes. 

resolució de 
problemes 

mètode científic 
per a resoldre 

problemes i 

mètode científic 
per a resoldre 

problemes i els 

mètode científic 
per a resoldre 

problemes i els 

  s’acosten a la 
seva resolució. 

resolen de 

manera 

satisfactòria. 

resolen de 

manera 

satisfactòria. 
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OP7: Comprendre 

el contingut 

científic implícit en 

les diferents 

activitats. 

Entendre la 

terminologia 

científica 

treballada en les 

activitats. 

Comprenen la 

terminologia 

científica 

treballada amb 

l’ajuda del 

professorat en 

nombroses 

ocasions. 

Comprenen la 

terminologia 

científica 

treballada i en 

ocasions 

puntuals cal 

ajuda del 

professorat. 

Comprenen la 

terminologia 

científica 

treballada de 

manera eficient i 

autònoma. 

OP8: Expressar 

arguments amb 

contingut científic 

utilitzant el 

llenguatge oral i 

escrit amb 

propietat. 

Utilitzar un 

llenguatge 

científic amb la 

terminologia 

adequada de 

manera oral i 

escrita. 

Expressen els 

seus arguments 

amb contingut 

científic 

emprant 

un llenguatge 

bàsic i 

millorable 

d’acord amb el 
context de 

l’activitat. 

Expressen els 

seus arguments 

amb contingut 

científic 

emprant 

un llenguatge 

notori i 

millorable 

d’acord amb el 
context de 

l’activitat. 

Expressen els seus 

arguments amb 

contingut científic 

emprant 

un llenguatge 

argumentat, 

competent i 

d’acord amb el 
context de 

l’activitat. 

Actitudinals*  

OA1: Mostrar Exercir una bona Mostren una  Mostren una 

actitud positiva i actitud durant les actitud neutre  actitud exemplar i 

receptiva davant sessions. davant del  motivador davant 

del treball  treball  del treball 

cooperatiu que es 
planteja. 

 cooperatiu que 
es planteja en la - 

cooperatiu 
plantejat en la 

  major part de  majoria de les 

  les sessions.  sessions. 

OA2: Desenvolupar 

capacitats afectives 

Tenir una actitud 

conscient en 

Milloren les 

seves capacitats 

  

en tots els àmbits 
de la personalitat i 

en les seves 

relacions amb els 

altres. 

referència a la 
interacció amb 

els altres i amb 

ells mateixos, 

utilitzant actituds 

pacífiques de 

respecte entre 

afectives en la 
majoria dels 

àmbits de 

personalitat i en 

les relacions 

entre iguals. 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

OA3: Interactuar de iguals. Interactuen   

manera que es  respectant la 

fomenti la igualtat 
de drets i 

oportunitats, així 

 igualtat de drets 
i oportunitats, 

rebutjant 
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com rebutjar la 

violència, els 

prejudicis i la 

discriminació de 

gènere. 

 sempre la 

violència, els 

prejudicis i la 

discriminació de 

gènere. 

 
 

- 

 
 

- 

OA4: Resoldre 

pacíficament els 

possibles conflictes 

que puguin 

aparèixer. 

Mostren una 

actitud pacífica 

per resoldre els 

conflictes que 

puguin 

aparèixer. 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

OA5: Escoltar 

activament les 

aportacions dels 

companys i les 

professores. 

Respectar les 

aportacions que 

fan els altres així 

com comunicar- 

se amb ells de 

manera tolerant i 

amb respecte 

durant les 

sessions. 

Atenen a les 

contribucions 

del professorat i 

dels companys 

en la majoria de 

les sessions. 

 
 

- 

Atenen 

activament a les 

contribucions del 

professorat i dels 

companys durant 

totes les sessions. 

OA6: Comunicar-se 

de manera tolerant 

i respectuosa. 

Es comuniquen amb els altres amb respecte i tolerància 

davant les opinions diferents durant les intervencions. 

OA7: Actuar de 

manera autònoma, 

responsable i 

constructiva. 

Mostrar 

capacitats 

d’autogestió, 

participació 

incloent la 

iniciativa 

personal i la 

tolerància a 

l’error. 

Mostren 

autonomia i 

responsabilitat 

actuant de 

manera 

constructiva en 

algunes 

sessions. 

 
 
 
 

 
- 

Mostren 

autonomia i 

responsabilitat 

actuant de 

manera 

constructiva en 

totes les sessions. 

OA8: Desenvolupar 

la confiança en si 

mateix/a, la 

participació, el 

sentit crític, la 

iniciativa personal i 

la capacitat per 

aprendre a 

aprendre. 

Participen amb 

confiança i 

sentit crític 

mostrant 

iniciativa 

personal fent 

front a l’error de 

manera 

constructiva en 

algunes de les 

sessions. 

 
 
 
 

 
- 

Participen amb 

confiança i sentit 

crític mostrant 

iniciativa personal 

fent front a l’error 

de manera 

constructiva 

durant totes les 

sessions. 

OA9: Mostrar 

esperit crític per ser 

Tenir una actitud 

crítica tant per 

Assenyala els 

aspectes a 

Assenyala amb 

criteri els 

Assenyala amb 

criteri els 
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capaç 

d'autoavaluar-se i 

coavaluar als 

companys/es. 

avaluar als 

companys com a 

ells mateixos. 

millorar i en 

ocasions falta 

criteri d’acord 

amb les 

rúbriques 

proposades. 

aspectes a 

millorar seguint 

una coherència 

notòria amb les 

rúbriques 

proposades. 

aspectes a 

millorar seguint 

una completa 

coherència 

d’acord amb les 

rúbriques 

proposades. 

* Per alguns dels objectius actitudinals s’ha considerat apropiat indicar només un o dos nivells 

d’indicadors 

 

Mostrar durant les sessions un comportament de respecte cap als companys, el professorat, les 

activitats platejades i un mateix, on es fomenti l'escolta activa i la igualtat d'oportunitats, es 

rebutgi la violència i les desigualtats de gènere. Per a desenvolupar capacitats afectives en tots 

els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres. 

 

11 CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

 
 

L’assignatura de Biologia presenta connexions amb altres matèries del currículum. 

Especialment, com es detalla en la Taula 3, ens agradaria destacar el solapament amb algunes 

matèries comunes. 

 

 
 

Taula 3. Treball per grups cooperatius: connexions amb altres matèries 

 
 
 
 

Connexió 

 
 
 
 

Connexió amb altres matèries: Segons el 
DECRET 187/2015. 

Aspectes 
de NdC 

Matèries: 

Llengua X · Ús dels diferents tipus de textos per comunicar i 

argumentar dades i idees oralment i per escrit: 

descripció, explicació, exposició, justificació i 

argumentació. 

· Lectura crítica de textos amb contingut científic, 

obtinguts de fonts diverses. 

 

Ciències socials X · Identificació d'activitats humanes que poden 

incidir o incideixen sobre el medi. 

X 

Tecnologies X ·Utilització dels dispositius TIC per a l'observació, 

recollida i tractament de les dades i presentació i 

comunicació dels resultats. 

·Ús racional i estalvi de materials. 

X 
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Altres: 
 

Visual i plàstica X · Comunicació de les idees a partir d’esquemes i dibuixos, 

i utilitzant vídeos, pòsters, programes de presentació i 

d’altres mitjans. 

 
· Realització d’apunts i esbossos d’éssers vius. 

 

 
 

12 TAULA RESUM DE LES SESSIONS 

 
 

Quadre final resum de les sessions i activitats 

Sessió 1: Presentació i cohesió de grup 

Objectius Procedimentals (OP): OP1, OP4 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Augment autoconcepte. 
- Augment de la cohesió de grup. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (2’) 

· Presentació (8’) 
· Cercle de benvinguda (15’) 
· Guerra de boles (15’) 
· Fila índia (15’) 
· Tancament de la sessió (5’) 

Materials i 
recursos 

- Fulls de paper 

- Cinta adhesiva 

Sessió 2: La generació espontània 

Objectius Conceptuals (OC): OC1,OC6 
Procedimentals (OP): OP1-8 
Actitudinals (OA): OA1-9 

Continguts - Generació de nous éssers vius. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (5’) 
· Concordar discordar (15’) 

· Vídeo generació espontània (5’) 
· Plantejament de l’experiment (30’) 
· Tancament de la sessió (5’) 

Materials i 
recursos 

- Projector 
- Dossier de treball 

Sessió 3: Què és la reproducció? Quants tipus hi ha? 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-5 
Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - La reproducció dels éssers vius i els seus tipus (sexual i asexual). 
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Activitats 
(temps) 

- Obertura de la sessió: Fem un tweet (5’) 
- Contextualitzem amb un còmic (10’) 
- Reproducció sexual i asexual (34’) 
- Tipus de reproducció (10’) 
- Tancament de la sessió (1’) 

Materials i 
recursos 

- Projector 
- Dossier de treball 

Sessió 4: Disseny de criatures I: generació P 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-2 
Procedimentals (OP): OP1, OP5, OP7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Identificació i plantejament de problemes científics relacionats amb la reproducció. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió: La substància (15’) 
· Plantejament de l’activitat: Viatgem al 3011 
(15’) 
· Atorgació de les parelles (5’) 
· Dibuixem criatures (20’) 
· Tancament de la sessió: Tornem al present, 
Kahoo (5’) 

Materials i 
recursos 

- Dossier de treball 
- Fulls de paper 
- Colors/retoladors o 
similar 

-Àudio 
- Projector 

Sessió 5: Disseny de criatures II: generació F1 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-2, OC4 
Procedimentals (OP): OP1, OP3-5, OP7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Resolució de problemes científics relacionats amb la reproducció. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió: Feedback, viatgem al 
3011 (II) (10’) 
· Treballem la reproducció asexual: Dissenyem 
criatures (generació F1: asexual) (20’) 
· Treballem la reproducció sexual: Dissenyem 
criatures (generació F1: sexual) (25’) 
· Tancament de la sessió: Tornem al present, 
Kahoo (5’) 

Materials i 
recursos 

- Dossier de treball 
- Fulls de paper 
- Colors/retoladors o 
similar 
-Àudio 
- Projector 

Sessió 6: Disseny de criatures III: Canvis al medi 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-2, OC4 
Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Identificació de problemes científics relacionats amb la reproducció. 
- Explicació i conclusió de situacions científiques. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió: Feedback, viatgem al 
3011 (III) (10’) 

· Argumentació en grups (30’) 
· Reflexió i feedback: Dinàmica de l’escolta activa 
(15’) 
· Tancament de la sessió: Tornem al present (5’) 

Materials i 
recursos 

- Dossier de treball 
- Fulls de paper 

-Àudio 
- Projector 
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Sessió 7: Anem al laboratori (I). Reproducció asexual: Esqueixos 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-3 
Procedimentals (OP): OP1-5, OP 7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Reproducció asexual. 

- Experimentació al laboratori. 
- Obtenció i plantació d’esqueixos de gerani. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (1’) 

· Reproducció asexual de les plantes (20’) 
· Plantejament de l’activitat (2’) 
· Els esqueixo de gerani (27’) 
· Pregunta (5’) 
·Tancament de la sessió (5’) 

Materials i 
recursos 

- Dossier de treball. 

- Projector. 
- Gerani. 
- Testos. 
- Terra. 

- Pales. 
- Vas de precipitats. 
- Tisores. 
- Regle. 

Sessió 8: Anem al laboratori (II). Reproducció sexual: musclos. 

Objectius Conceptuals (OC): OC1-5 
Procedimentals (OP): OP1-5, OP7-8 
Actitudinals (OA): OA1-8 

Continguts - Experimentació al laboratori. 
- Observació d’òvuls i espermatozous al microscopi. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (5’) 
· Recordatori utilització del microscopi (10’) 

· Experiment musclos (25’) 
· Treball al dossier (10’) 
· Tancament de la sessió (10’) 

Materials i 
recursos 

- Dossier de treball 
- Projector. 

- Musclos. 
- Aigua de mar. 
- Material de laboratori 

Sessió 9:Avaluació final 

Objectius Conceptuals (OC): 
Procedimentals (OP): 
Actitudinals (OA): 

Continguts - Avaluació de tots els continguts treballats. 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (5’) 
· Escolta en grups de tres (25’) 
· Taula col·laborativa (25’) 
· Tancament de la sessió (5’) 

Materials i 
recursos 

- Fulls d’exàmens 

Sessió 10: Comiat: activitat de cohesió de grup i qüestionaris 

Objectius Conceptuals (OC): 
Procedimentals (OP): 
Actitudinals (OA): 
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Continguts - Augment autoconcepte. 
- Augment de la cohesió de grup. 
- Reflexió final 

Activitats 
(temps) 

· Obertura de la sessió (1’) 
· Reflexió final (10’) 
· Activitat de cohesió de grup: El passeig (15’) 
· Qüestionaris del TFM (35’) 
· Tancament de la sessió (1’) 

Materials i 
recursos 

- Qüestionaris. 
- Equip de so amb música. 

Objectius 

Conceptuals 
OC1: Comprendre el concepte de reproducció com un procés únic i universal per perpetuar la vida dins del model d’ésser 
viu. 
OC2: Reconèixer la diversitat natural en termes de reproducció: distingir entre la reproducció sexual i asexual. 
OC3: Identificar els principals mecanismes de reproducció sexual i asexual que existeixen dins del model d’ésser viu. 
OC4: Establir una relació entre la variabilitat genètica i la reproducció sexual. 
OC5: Relacionar la reproducció sexual amb la formació dels gàmetes i la fecundació. 
OC6: Valorar el mètode científic per dur a terme la resolució de problemes. 

Procedimentals 
OP1: Desenvolupar el treball individual i en equip, com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de 
l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 
OP2: Analitzar la informació científica per extreure'n la informació. 
OP3: Adquirir actituds crítiques fonamentades en el coneixement per analitzar qüestions científiques. 
OP4: Regular el temps de treball individual i grupal de forma adequada. 
OP5: Reflexionar sobre el propi aprenentatge amb la finalitat d’autoregular l'assoliment dels continguts. 
OP6: Utilitzar el mètode científic per a la resolució dels problemes. 
OP7: Comprendre el contingut científic implícit en les diferents activitats. 
OP8: Expressar arguments amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat. 

Actitudinals 
OA1: Mostrar actitud positiva i receptiva davant del treball cooperatiu que es planteja. 
OA2: Desenvolupar capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres. 
OA3: Interactuar de manera que es fomenti la igualtat de drets i oportunitats, així com rebutjar la violència, els prejudicis 
i la discriminació de gènere. 
OA4: Resoldre pacíficament els possibles conflictes que puguin aparèixer. 
OA5: Escoltar activament les aportacions dels companys i les professores. 
OA6: Comunicar-se de manera tolerant i respectuosa. 
OA7: Actuar de manera autònoma, responsable i constructiva. 
OA8: Desenvolupar la confiança en si mateix/a, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per 
aprendre a aprendre. 
OA9: Mostrar esperit crític per ser capaç d'autoavaluar-se i coavaluar als companys/es. 



54 
 

13 BIBLIOGRAFIA 

 
 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria. 

 

García, F., & Musitu, G. (2009). AF5: Autoconcepto Forma 5 [AF5: Self-concept form 5] (3nd ed.). 

Madrid, Spain: Tea. 

 

Ideasprevias.ccadet.unam.mx. (2019). Consulta de Ideas Previas. [online] Available at: 

http://www.ideasprevias.ccadet.unam.mx:8080/ideasprevias/ConsultsFrame.html 
 

La RuBisCO es lo más. (2019). Reproducción asexual y sexual para 1º ESO - La RuBisCO es lo más. 

[online] Available at: http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/ 
 

López, L., Bisquerra, R. (2013). Validación y análisis de una escala breve para evaluar el clima de 

clase en educación secundaria. Universitat de Barcelona. pp.62-77. 
 

Pérez-Sánchez,M.A., & Poveda-Serra, P. (2008). Autoconcepto y aprendizaje cooperativo. 

Bordón. Revista de Pedagogía, 60, pp.85-97. 

http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/
http://www.larubiscoeslomas.com/reproduccion-asexual-sexual/


 

14 ANNEX 1: MATERIAL DE L’ALUMNE 

 

 
 

Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 
 
 
 

UNITAT DIDÀCTICA DE BIOLOGIA – 1r ESO 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 55 
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QUÈ SABEM? 

TREBALL EN 
PARELLES! 

 

ACTIVITAT 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDAR-DISCORDAR: 
Comenta les respostes anteriors amb la parella de classe i arribeu a un acord per 
realitzar conjuntament una taula de respostes. 

 D’acord Desacord 

• Els ratolins poden parir a les seves cries entre draps bruts si estan 
en un lloc tranquil i proper al menjar. 

  

• Les papallones de la seda posen ous del quals neixen els cucs de la 
seda. 

  

• Els polls es formen al cap dels nens a partir del suor i la brutícia per 
falta d’higiene. 

  

• Els cucs de terra neixen a partir de la sorra quan plou.   

• A les mosques els hi agrada posar els seus ous a la can o al peix 
perquè així les seves larves disposen de menjar quan neixen. 

  

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 

TREBALL 
INDIVIDUAL! 

CONCORDAR-DISCORDAR: 
Llegeix atentament les següents frases, després de raonar marca amb una X 
si estàs d’acord o en desacord amb que afirmen. 

 D’acord Desacord 

• Els ratolins poden parir a les seves cries entre draps bruts si estan 
en un lloc tranquil i proper al menjar. 

  

• Les papallones de la seda posen ous del quals neixen els cucs de la 
seda. 

  

• Els polls es formen al cap dels nens a partir del suor i la brutícia per 
falta d’higiene. 

  

• Els cucs de terra neixen a partir de la sorra quan plou.   

• A les mosques els hi agrada posar els seus ous a la carn o al peix 
perquè així les seves larves disposen de menjar quan neixen. 
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ACTIVITAT 2: TREBALL EN 
EQUIP! 

 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

 
 

 

Visualitzeu el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo 
 

 

 
 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

La teoria de la generació espontània. 
Aquesta teoria afirma que un tros de carn podrida pot formar cucs blancs, que el fang forma 
cucs vermells, i que deixant a un racó draps bruts amb grans de blat, es pot formar ratolins. 
ES AIXÒ CERT? 

ACEPTEM EL REPTE?! 

Hola em dic Francesco Redi, vaig néixer a Itàlia al 1626, soc 
naturalista i en molts dels meus treballs he descrit 
nombroses espècies d’insectes. 
He sentit que heu acceptat el repte de l’acadèmia de la 
ciència francesa! Genial, m’agradaria unir-me a vosaltres. 
Espero poder ajudar-vos. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo
https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo
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REDACCIÓ DE LES HIPÒTESIS: Què és el que volem investigar? 
 

Amb el teu grup de treball redacta 
dues possibles hipòtesis per resoldre 
el repte. 

 
Afanya’t només teniu 5 minuts! 

 
 
 
 
 
 
 

Si els cucs provenen... 
 
 

...la teoria de la generació espontània és... 
 
 

Si els cucs provenen... 
 
 

...la teoria de la generació espontània és... 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

 

El primer que he fet per 
intentar resoldre el repte és 
sortir a observar i... 
És cert, de la carn en 
putrefacció surten cucs, 
però també us haig de dir 
que hi havia moltes mosques 
al voltant, tindrà alguna cosa 
a veure? Quin és l’origen dels 
cucs? Ajuda’m a comprovar-
ho 
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Hipòtesis de consens amb tota la classe: 

 

PLANTEJAMENT DE L’EXPERIMENT: 
 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 

Molt bé! Ja tenim les hipòtesis de treball. Ara hem de plantejar 
el nostre experiment. 
Quin experiment podríem fer per demostrar si la teoria de la 
generació espontània és certa o no? 

Us proposo utilitzar el següent material: 
3 pots de vidre, 1 tap, 1 gasa, cordill i 3 trossos de carn. 
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Utilitzant tot el material que t’ha proporcionat Redi, juntament amb el teu grup de treball, 

dibuixa un possible experiment per demostrar si la teoria de la generació espontània és certa o 

no, i així poder aconseguir la recompensa. Afanyeu-vos teniu 5 minuts. 
 

Dibuixa el plantejament de l’experiment que per consens ha fet tota la classe: 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES AMB 

LA CLASSE! 

TREBALL EN 
EQUIP! 
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Ja hem fet el plantejament de 
l’experiment, estem molt a prop de 
trobar la solució! 
Tenim tres situacions: 
1. El pot obert. 

2. El pot tancat. 
3. El pot tapat amb la gasa. 

Què creus que passarà amb el pas 
del temps en cadascuna de les 
situacions? 

 

Amb el pas del temps... 
1. Al pot obert... 

 
 

2. Al pot tancat... 
 
 

3. Al pot tapat amb una gasa... 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

Què creus que passarà? Quins resultats de l’experiment esperem? 

 
Què us sembla si amb les dades que tenim marxo al meu 
laboratori? Faré l’experiment que heu plantejat. Tan bon punt 
obtingui resultats us informo del que ha passat. 
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RESULTATS: 

 

Omple marcant amb una X l’informe següent segons les observacions que has fet de 

l’experiment: 
 

 Pot obert Pot tancat Pot amb gasa 

La carn està en contacte amb l’aire. 
   

Les mosques s’han aturat sobre la carn. 
   

Han aparegut cucs a la carn. 
   

 

 CONCLUSIONS: 

Marca amb una X quines de les següents conclusions són certes: 
 

La carn es pot transformar per si sola en cucs. 
 

L’aparició de cucs depèn de si prèviament s’han aturat mosques a la carn. 
 

Si la carn està en contacte només amb l’aire no hi apareixen cucs. 
 

No apareixen cucs a la carn que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs 

no poden respirar i moren. 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

EXPERIMENTACIÓ: 

Ja tenim resultats de l’experiment! 
 

Ara hem de redactar un informe per 
l’acadèmia de la ciència francesa. 
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TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

Molt  bona  feina!  Ho hem 
aconseguit. Sou molt bons! 

Ha estat un plaer treballar amb vosaltres! 

Ara l’acadèmia de la ciència francesa ens 
donarà la recompensa que mereixem! 
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 
 

UNITAT DIDÀCTICA DE BIOLOGIA – 1r ESO 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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ACTIVITAT 1: 
 

Fem un Tweet: Amb només 140 caràcters, fes una frase explicant el que et va semblar més 

rellevant de la classe anterior. Tens 2 minuts. 
 

TREBALL 
INDIVIDUAL! 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITAT 2: Contextualitzem amb un còmic 
 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

Comparteix el teu Tweet amb la classe. 

Participa! 

Mira Maria que maco 
està el jardí! Com 

podem fer que les 

plantes es reprodueixin 

i així poder augmentar 

el jardí? 

Ostres   Marc  quina 
pregunta més bona! 

No sé que hauríem de 
fer? Com funciona la 

reproducció? Hi ha 

més d’un tipus? 

Es reprodueixen de la 
mateixa manera els 

animals, les plantes i 

altres éssers vius com 

els bacteris o els fong? 
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Ajuda a la Maria i al Marc! Contesta de manera individual a les següents preguntes sobre la 

reproducció. Tens 5 minuts. 
 

Què és per a tu la reproducció? 

Per què creus que és imprescindible que els éssers vius es reprodueixin? 

Com es reprodueixen els humans? 

Quines altres formes de reproducció coneixes? 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 
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ACTIVITAT 3: 
 

Presta atenció a la següent presentació, necessitaràs informació per poder seguir aprenent i 

resoldre els exercicis. 
 

 
 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 
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Papallona 

Dofí 

Peix 

Serp 

Pomer 

 

ACTIVITAT 4: TREBALL EN 
EQUIP! 

 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

 
 

Després d’escoltar la presentació, creus que podries classificar els següents éssers vius segons 

la seva reproducció? Treballa amb el teu grup. Teniu 5 minuts. 

 

 

 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

Lloro 
Granota Hidra 

Estrella 
de mar 

Llevats 

Humà 

Conill 

Planaria 

Gerani Fong 

Lleó 

Bacteris 

Cangur 

Marieta 
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REPRODUCCIÓ SEXUAL TIPUS 

 
Ovípar 

 

 
Vivípar 

 

 
Ovovivípar 

 

 
Pol·linització 

 

REPRODUCCIÓ ASEXUAL TIPUS 

 
Bipartició 

 

 
Fragmentació 

 

 
Esporulació 

 

 
Gemmació 

 

 
Esqueixos 

 

 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES AMB 

LA CLASSE! 

TREBALL EN 
EQUIP! 
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 
 

 

 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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ACTIVITAT 1: La substància 
 

Quina és la substància de la classe anterior? Individualment, escriu una frase o text molt breu 

amb les principals idees de la classe anterior. Tens 2 minuts. 
 

TREBALL 
INDIVIDUAL! 

 
 
 
 
 

 

 

Comparteix la teva substància amb els teus companys. De manera consensuada, escriviu la 
substància de nou amb les aportacions de tots els membres del grup . Teniu 5 minuts. 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

TREBALL EN 
EQUIP! 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

COMENTA LA 
SUBSTÀNCIA 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 
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ACTIVITAT 2: Dissenyem criatures 
 

 

Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA. El viatge 

està a punt de començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu-vos, arribarem en pocs 

segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 
 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 
 

VIATGEM AL 
FUTUR! 

Hola nois i noies. El meu nom és John Brown, 
soc un científic que treballa pel departament 
de perpetuació de la vida de la Unió Europea. 

Us explico, acabeu de viatjar a l’any 3011 i ens trobem davant 
d’una situació un xic dramàtica. Resulta que un meteorit de 60 
tones ha xocat contra la terra, donant lloc a l’augment sobtat de la 
temperatura. Aquest fet ha provocat la mort de moltes espècies. La 
cap del meu departament, la Dra. Miller, ens han encarregat 
dissenyar noves criatures. He pensat que vosaltres podeu aprendre 
els coneixements necessaris per a obtenir nous éssers vius i que 
aquests es reprodueixin amb la finalitat de repoblar la Terra. Què 
en penseu? Tenint en compte els tipus de reproducció que hi ha em 
podríeu ajudar? 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Per crear les vostres criatures el primer que heu de fer és retallar un full en 6 parts i guals: 

 
En una de les parts dibuixareu la criatura amb reproducció asexual, anoteu-ho a la part 
superior del paper i seguiu les instruccions: 

1. Poseu-li nom i escriviu-lo a la part superior. 
2. Escolliu les característiques de la vostra criatura entre les opcions que hi ha a la 

següent pàgina. 

 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

TREBALL EN 
PARELLES! 

Mmm... Com podem 
començar? 

Treballarem   en   un   inici   formant 
grups cooperatius de dues persones. 

Primerament farem el disseny de dues criatures: 
una amb reproducció asexual i l’altre amb 
reproducció sexual, així podem comprovar els 
avantatge i inconvenients que suposarà per a 
elles reproduir-se d’aquestes dues maneres. 
Per fer-ho seguiu les instruccions: 
COMENCEM! 

Us he portat un exemple de com poden ser les vostres 
criatures. 

REPRODUCCIÓ ASEXUAL 
MIQUEL 
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COS I CARA. Escolliu una de les opcions: 
 

 
EXTREMITATS. LES CRIATURES HAN DE TENIR LES CAMES I ELS BRAÇOS APARELLATS. 

 

 

ULLS. Poden ser foscos o clars: 
 

 

NAS. Hi ha nassos grans i petits: 
 

BOCA. Podeu triar entre llavis molt carnosos o molt fins i entre dents molt pronunciades o poc: 

 
   

CABELL: Podeu utilitzar el color que vulgueu i pot ser arrissat, llis i també la vostra criatura pot 

ser calba: 

 
 
 
 

ORELLES. 
 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 
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Us he portat un pot, al seu interior 
hi ha papers on s’indica el sexe de la 
vostra nova criatura. 

Podeu veure un exemple de 
com ho heu de fer. 

Un membre del grup de treball haurà de 
treure un paperet. Així podreu saber el 
sexe de la criatura i podreu posar-li nom. 

Seguiu les instruccions: 
COMENCEM! 

REPRODDUCCIÓ SEXUAL 
MASCLE 
JOEL 

REPRODDUCCIÓ SEXUAL 
FEMELLA 
LIS 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 

 

 

 
 

 

Agafeu un altre tros de paper i dibuixeu la criatura amb reproducció asexual, per tant, ha de 
ser mascle o femella. El Dr. Brown us dirà com podeu saber el sexe de la nova criatura, un 
cop ho sapigueu anoteu-ho a la part superior del paper i seguiu les instruccions: 

1. Poseu-li nom i escriviu-lo a la part superior. 
2. Escolliu les característiques de la vostra criatura entre les opcions que hi ha a la 

següent pàgina. 

  
 

Molt bona feina! Sabia que podia comptar amb vosaltres 
per a aquesta tasca! Ja tenim criatures 
amb reproducció asexual. 

Per a crear la criatura amb 
reproducció sexual seguiu 
les instruccions. 



76 
 

 
 

 
 

COS I CARA. Escolliu una de les opcions: 
 

 
EXTREMITATS. LES CRIATURES HAN DE TENIR LES CAMES I ELS BRAÇOS APARELLATS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULLS. Poden ser foscos o clars: 
 

 

NAS. Hi ha nassos grans i petits: 
 

BOCA. Podeu triar entre llavis molt carnosos o molt fins i entre dents molt pronunciades o poc: 

 
   

CABELL: Podeu utilitzar el color que vulgueu i pot ser arrissat, llis i també la vostra criatura pot 

ser calba: 

 
 
 
 

ORELLES. 
 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 
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Ho heu fet molt bé! La feina que estem fent 
és molt important. Sabia que serieu capaços. 

 
 

 
Estic molt sorprès del 
disseny de les criatures, 
són increïbles! 

 
 

Ara les nostres criatures han de créixer fins a 
ser madures i poder-se reproduir. Quan 
estiguin llestes contactaré amb vosaltres. 

 
 

El capità Emmett diu que la nau temporal 
GINDA ja està llesta per tornar al present. 
Bon viatge amics ens veiem molt aviat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA. El viatge 

de retorn al present està a punt de començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu- 

vos, arribarem en pocs segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 

 
TORNEM AL 

PRESENT! 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 
 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts de nou a bord de la nau temporal GINDA. 

El Dr. John Brown contacta amb vosaltres, heu de tornar al futur. El viatge està a punt de 

començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu-vos, arribarem en pocs segons a l’any 

3011. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 
 

 

Hola! Benvinguts de 
nou a l’any 3011, 
espero que hagueu 
tingut un bon viatge. 

 

 
Espero que esteu llestos per posar-vos a 
treballar! 

 

 
Les criatures ja són madures i 
estan llestes per reproduir-se. 

Ara hem d’intentar que les criatures es 
reprodueixin amb la finalitat d’aconseguir 
molts individus i poder repoblar la Terra. 
Començarem amb les criatures amb 
reproducció asexual. 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 

 

 
VIATGEM AL 

FUTUR! 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Per ajudar al Dr John Brown en la seva missió de repoblar la Terra, treballa juntament amb la 

teva parella i contesta les següents preguntes. Recordeu tot el que hem après fins ara. Teniu 5 

minuts. 
 

Quants individus amb reproducció asexual es necessiten per a que es dugui a terme 
la reproducció? 

 
Com són els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció asexual? Per 
què? 

 
 

TREBALL EN 
PARELLES! 

 
 
 
 
 
 
 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
 

TREBALL EN 
EQUIP! 

 

Molt bé ja tenim tota la informació! 
Posem-nos a crear criatures! 

 

Treballant per parelles, dissenyeu 
dos fills per a la vostra criatura amb 
reproducció asexual. 

 

REPRODDUCCIÓ SEXUAL GENERACIÓ F1 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 
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Està tot ple de noves 
criatures! Es fantàstic! Molt 
bona feina! 

Per obtenir encara més criatures, 
que us sembla si fem reproduir a les 
criatures amb reproducció sexual? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treballa juntament amb la teva parella i contesta les següents preguntes. Recordeu tot el que 

hem après fins ara. Teniu 5 minuts. 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 

Quants individus amb reproducció sexual es necessiten per a que es dugui a terme la 
reproducció? 
 
Com són els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció sexual? Per 
què? 

TREBALL EN 
PARELLES! 

PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES AMB 

LA CLASSE! 

TREBALL EN 
EQUIP! 

Molt bé ja tenim tota la informació! 
Posem-nos a crear criatures! 

Dissenyeu dos fills per a la vostra 
criatura amb reproducció sexual. 

Potser necessitareu l’ajuda d’altres 
companys de classe per fer aquesta 
feina. Busqueu a la parella ideal. 
Treballeu en grups de 4. 
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Genial ara si que hem acabat 
la feina! Totes les criatures 
tant amb reproducció sexual 
com asexual s’han reproduït. 

Les deixarem créixer i quan totes 
siguin madures podrem repoblar la 
Terra! Contactaré amb vosaltres. 

 
 

El capità Emmett ja està llest per 
portar-vos al present. Bon viatge 
amics! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA, us parla el capità Emmett. En pocs segons 

tornarem al present i podreu descansar. Cordeu-vos els cinturons i gaudiu del viatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 

 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 

 

 
TORNEM AL 

PRESENT! 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts de nou a bord de la nau temporal GINDA. 

El Dr. John Brown contacta amb vosaltres, heu de tornar al futur urgentment. El viatge està a 

punt de començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu-vos, arribarem en pocs 

segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 
 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

 

 
VIATGEM AL 

FUTUR! 

Hola! Gràcies per venir amb tanta rapidesa. Hi 
ha molt males notícies. Quin desastre... 

Us explico, la situació és crítica: una fàbrica de cotxes aeris 
que es troba a pocs Km d’aquí, ha tingut una fuita de B-29, 
una substància utilitzada com a un dels components del 
carburant de proporció aèria dels cotxes, que té un nivell de 
toxicitat molt elevat. Aquesta fuita ha afectat a la gran part 
de l’ecosistema on viuen les nostres criatures. La majoria de 
les plantes amb fruits han mort a causa del contacte amb 
aquesta substància tòxica, i com a conseqüència les criatures 
amb els braços curts també, ja que no tenien accés a l’aliment 
dels arbres. 
Podríeu fer una explicació detallada de quins organismes han 
mort i perquè? La Dra Miller, la cap del meu departament, 
necessita un informe de la situació. 
Necessito la vostra ajuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Ajudeu al Dr Brown a redactar un informe per a la seva cap. Treballeu en grup i contesteu a les 

següents: Teniu 10 minuts. 
 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

TREBALL EN 
EQUIP! 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

• Quantes de les vostres criatures han sobreviscut? 

• Quin tipus de reproducció tenien les criatures que han sobreviscut? 

• Que ha passat amb les criatures que han sobreviscut? 

• Creus que el tipus de reproducció ha afectat a que les vostres criatures sobrevisquin? Com? 

• Creus que consumeix la mateixa quantitat d’energia una criatura amb reproducció asexual 
per a aconseguir tenir descendència que una altre amb reproducció sexual? Per què? 



86 
 

 

 

Després d’aquesta experiència i d’analitzar què ha passat. Completa la següent taula amb els 

avantatges i els inconvenients de la reproducció sexual i asexual? 
 

Reproducció asexual Reproducció sexual 

  

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 
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Gràcies! Molt bona feina! 
Ara enviaré totes les dades i 
conclusions que heu fet a la 
Dra. Miller. 

Amb la vostra feina podré crear 
noves criatures i repoblar la Terra, 
heu sigut de gran ajuda. 

 

Bon viatge de retorn al 
present. Espero que ens 
tornem a veure. Fins aviat 
amics! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA, us parla el capità Emmett, ha sigut un plaer ser el 

vostre pilot durant quests dies. Si heu de tornar a viatjar al futur conteu amb mi! En pocs segons 

tornarem al present. Cordeu-vos els cinturons i gaudiu del viatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

 
 

TORNEM AL 
PRESENT! 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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Ens trobem al laboratori de pràctiques per ajudar al Marc i la Maria a repoblar el jardí amb ge- 

ranis. A continuació trobareu el material i el procediment que seguirem durant la pràctica. 

Material: 
 

Gerani Aigua Tisores Vas de precipitats 
 

Pala Adob Testos Regle 

Procediment: 
 

1. Llegeix amb atenció el material que necessites i prepara’l sobre el paper de la taula. 

2. Omple el vas de precipitats amb aigua. 

3. Prepara el test pel nou gerani, omple dos terços del test amb adob. 

4. Amb les tisores, talla un esqueix del gerani d’entre 5 i 10cm. Tingues en compte que el lloc 

idoni per a fer el tall és a la meitat de la branca (zona ni molt dura ni molt tova de la planta), 

a més ha d’incloure dos nodes i un parell de fulles. 
 
 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 

Maria, el papa diu que 
li agradaria tenir més 

geranis al jardí. Com ho 

podem fer? 

Marc, a l’escola ens 
han ensenyat que 

poden reproduir les 

plantes asexualment 

amb esqueixos. 

Anem a provar-ho! 
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5. Introdueix la punta de l’esqueix tallada al vas de precipitats amb aigua. 

6. Amb cura planta l’esqueix: introdueix la part tallada a l’adob submergint-la 1 o 2cm. 

7. Omple el test amb més adob de tal manera que les fulles del gerani quedin alliberades a la 

superfície. 

8. Rega el test amb una mica d’aigua de manera que l’adob quedi humit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 
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Contesta a la següent pregunta: 

 

Tenint en compte el procediment d’obtenció del teu nou gerani, com penses que serà aquest 

respecte al gerani inicial? Per què? 

 
Seguiment del creixement del gerani: 

 

 

 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 

Cada dos o tres dies comprova que l’adob estigui humit, si està sec recorda de 
regar-lo amb aigua. 

Amb el pas del temps esperem que el vostre esqueix es converteixi en un gerani 

preciós. 
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

 

 
 

 
MATERIAL

PER 

L’ALUMNAT 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 

 

Nom: 

Curs: 

Data: 

Biologia i Geologia – 1r ESO 
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LA REPRODUCCIÓ DELS MUSCLOS: 

A l’escola, el Nobita i els seus amics estan estudiant la reproducció dels éssers vius. Entre tots 

han pensat què és la reproducció, per què és una funció imprescindible per a la vida i quins tipus 

de reproducció coneixen. La professora els ha explicat que tots els animals es reprodueixen se- 

xualment. 

Tots? El Nobita no està gens convençut, ja que hi ha animals molt diferents a ell i li sembla im- 

possible que es reprodueixin de la mateixa manera que els humans o altres animals com els 

lleons o els cavalls. Decideix preguntar als seus amics al respecte. 

 
Hola nois! Què us ha 

semblat la classe de 

ciències? 

 
Mmm... Els musclos, pues no ho se! 

Hi ha musclos femella 

i musclos mascle? 
 

Com ho podríem comprovar? 

 
 

Jo no crec gaire el que ha dit la 

professora. Penso que hi ha 

animals molt diferents a 

nosaltres com per exemple els 

musclos que no es poden 

reproduir sexualment, estic 

convençut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shizuka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gegant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suneo 

 
Què creus que hauria de fer el grup d’amics per investigar si els musclos, igual que tots els ani- 

mals es reprodueixen sexualment? Treballeu en grups cooperatius de 3 persones, tenint en 

compte tot el que heu après sobre la reproducció, proposeu una hipòtesis. Teniu 2 minuts. 

 
 
 
 
 
 

 
Compartiu la vostra hipòtesis amb la resta de la classe. I conjuntament plantegeu-ne una. 

 

Si els musclos es reprodueixen sexualment .... 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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Segueix la història del Nobita i els seus amics i com ells investiga si els musclos es reprodueixen 

sexualment. Treballa formant grups cooperatius de 3 persones: 
 
 

Shizuka- El primer que hem de fer és anar a la peixateria i comprar musclos. 

Gegant- Jo volia saber si hi ha musclos femella i musclos mascle i com s’ho fan per tenir fills! 

Suneo- Jo els veig a tots iguals, els musclos! Com vols que hi hagi “nois” i “noies”. 

Nobita- Vaig a buscar informació al llibre de ciències. Mireu aquí que diu: 

Els éssers vius que presenten una reproducció sexual, formen gàmetes. 

Tots els animals es reprodueixen sexualment, dins de la mateixa espècie hi ha individus fe- 

melles i individus mascles. Per saber el sexe d’un individu cal comprovar els seus gàmetes 

(òvuls o espermatozoides). 

Suneo- Ja ho entenc! Si els musclos es reprodueixen sexualment produiran gàmetes! Proposo 

que els obrim per veure’ls millor. 

 
 

Obriu un musclo, amb compte de no fer-vos mal, i mireu-lo per dins, prestant atenció a les seves 

parts, morfologia, mida i color. Compareu el vostre musclo amb els dels companys de classe. Hi 

ha alguna diferència entre els musclos? Quina? 
 

 

 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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Shizuka- Fixeu-vos bé no tots tenen el mateix color! 

Gegant- És veritat uns són de color groc clar, quasi blanquinós i els altres són de color ver- 

mell-ataronjat. 

Suneo- Què voldrà dir això? Creieu que el seu color ens indica el seu sexe? 

Nobita- Per esbrinar-ho haurem de veure si fabriquen espermatozoides o òvuls 

Gegant- Com ho podem fer? 

Shizuka- Necessitem un microscopi! 

Suneo- Per què? 

Shizuka- Perquè els espermatozoides i els òvuls són cèl·lules, per tant si els musclos formen 

gàmetes els podem observar al microscopi. 

Nobita- I com funciona un microscopi? 

Gegant- Mireu he trobat unes vinyetes que expliquen quins són els passos a seguir per a fer 

un bon ús del microscopi, però estan desordenades... 

 

Ajudeu al grup d’amics a saber com fer un bon ús del microscopi, ordeneu les següents vinyetes, 

numereu-les del 1 al 7 i anoteu al quadre les accions que succeeixen en cada una. 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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Shizuka- Que bé! Ja sabem com fer funcionar el microscopi! 

Gegant- Si ara només ens cal saber què hem de fer per poder veure els espermatozoides i els 

òvuls al microscopi. 

Suneo- Penso que hem d’extreure els gàmetes dels musclos i posar-los sobre un portaobjec- 

tes. Però on tenen els gàmetes els musclos? 

Nobita- Mireu aquí he trobat informació sobre els musclos: 

Les gònades o òrgans reproductors encarregats de la formació dels gàmetes o cèl·lules sexu- 

als dels musclos s’anomenen gepa de politxinela. 

Shizuka- Per tant les cèl·lules sexuals es troben al interior de la gepa de politxinela! 

 

Per poder observar al microscopi les cèl·lules sexuals del musclo, seguiu els següents passos: 

1. Amb unes tisores talleu amb cura la gònada del musclo. 

2. Frega la part tallada sobre un portaobjectes. 

3. Col·loca el cobreobjectes. 

4. Seguint l’ordre de les vinyetes, observa les cèl·lules sexuals dels musclos al microscopi. 

Contesteu a les següents preguntes: 

1. Dibuixeu el que veieu al microscopi. Fixa’t en la forma de les cèl·lules, la seva mida, la 

distribució (cèl·lules lliures, associades, disposades en capes...), característiques. 

Cal que posis títol al dibuix especificant que estàs veient i indicar els augments. 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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2. Mireu les cèl·lules sexuals d’altres companys de classe per observar aquella que no heu vist 

encara, a continuació escriviu un text comparant els òvuls i els espermatozoides pel que fa a la 

seva mida, forma, mobilitat i altres característiques que trobis rellevants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. A partir de les vostres observacions, podeu identificar pel color els mascles i els femelles de 

musclo? A què pot ser deguda la diferència de color dels musclos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En el cas dels musclos, la variabilitat en el color del cos, és important per la reproducció? Per 

què? 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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1- El Roger i la Lua es troben al pati de l’escola. De sobte veuen una papallona i es posen a 

jugar amb ella. 

Lua: Alaaa! Quina papallona més maca. 

Roger: A mi m’encanten les papallones. 

Lua: A mi també. Tu sabies que les papallones passen per un cicle de 

desenvolupament i provenen de les larves? 

Roger:  Ostres, doncs no ho sabia, me’l podries explicar? I quin tipus de 

reproducció tenen? 

Lua:  . 

Argumenta i raona l’explicació que hauria de donar la Lua. 
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2-A la tarda la Lua està prenent el sol a la terrassa 

amb els seus pares. Li comenten que volen tenir 

més geranis a partir del que ja tenen. 

Llavors la Lua que porta una setmana treballant la 

reproducció a l’escola explica com ho poden fer i 

per què. 

Argumenta l’explicació de la Lua, tenint el compte 

els passos que s’han de seguir per obtenir nous 

geranis. 
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3-Finalment, abans d’anar a dormir la Lua decideix 

repassar els apunts de classe relacionats amb el 

desenvolupament embrionari. 

Podries explicar els tipus de desenvolupament que 

coneixes 



 

 

 
 

NOM: 

NOM DEL COMPANY QUE ET FA LA MILLORA: 

PREGUNTA RESPOSTA MILLORA FETA PEL COMPANY JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA 

Què és la reproducció? Per què és 
imprescindible que els éssers vius es 
reprodueixin? 
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Anomena els tipus de reproducció 
asexual que coneixes ¡ posa un 
exemple de cadascun d’ells. 
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Anomena un avantatge de la 
reproducció sexual i un avantatge de 
l’asexual 

   

Quan s’uneix l’espermatozou amb 
l’òvul es forma el zigot i té lloc el 
desenvolupament embrionari. Quins 
tipus de desenvolupament embrionari 
hi ha? En que consisteixen? Posa 
exemples de cadascun d’ells. 

   



 

Suggeriment de millora 

i Satisfacció de la UD 

 
 

 

 

 

 

Ajuda’ns a millorar 

Digues coses que t’agradaria mantenir, coses que t’han agradat i perquè… 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Digues coses que creus que podríem millorar i justifica-ho. Recorda que les professores també 

tenen sentiments. Si us plau, sigues amable, honest/a i concret/a! :) 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Pregunta oberta. Vols fer-nos arribar algun altre comentari, suggeriment, idea? 
 

 

 
Gràcies pel vostre temps! 
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15 ANNEX 2: MATERIAL DEL PROFESSOR 
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Dissenyem criatures: 
descobrint la reproducció 

dels éssers vius 
 
 

UNITAT DIDÀCTICA DE BIOLOGIA – 1r ESO 

 
MATERIAL

PEL 

PROFESSOR 
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QUÈ SABEM? 

TREBALL EN 
PARELLES! 

 

ACTIVITAT 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDAR-DISCORDAR: 
Comenta les respostes anteriors amb la parella de classe i arribeu a un acord per 
realitzar conjuntament una taula de respostes. 

 D’acord Desacord 

• Els ratolins poden parir a les seves cries entre draps bruts si estan 
en un lloc tranquil i proper al menjar. 

X 
 

• Les papallones de la seda posen ous del quals neixen els cucs de la 
seda. 

X 
 

• Els polls es formen al cap dels nens a partir del suor i la brutícia per 
falta d’higiene. 

 
X 

• Els cucs de terra neixen a partir de la sorra quan plou.  X 

• A les mosques els hi agrada posar els seus ous a la can o al peix 
perquè així les seves larves disposen de menjar quan neixen. 

X 
 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 

TREBALL 
INDIVIDUAL! 

CONCORDAR-DISCORDAR: 
Llegeix atentament les següents frases, després de raonar marca amb una X 
si estàs d’acord o en desacord amb que afirmen. 

 D’acord Desacord 

• Els ratolins poden parir a les seves cries entre draps bruts si estan 
en un lloc tranquil i proper al menjar. 

X 
 

• Les papallones de la seda posen ous del quals neixen els cucs de la 
seda. 

X 
 

• Els polls es formen al cap dels nens a partir del suor i la brutícia per 
falta d’higiene. 

 
X 

• Els cucs de terra neixen a partir de la sorra quan plou.  X 

• A les mosques els hi agrada posar els seus ous a la carn o al peix 
perquè així les seves larves disposen de menjar quan neixen. 

X 
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ACTIVITAT 2: TREBALL EN 
EQUIP! 

 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

 
 

 

Visualitzeu el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo 

(NOMÉS ELS 38 PRIMERS SEGONS) 
 

 

 
 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

La teoria de la generació espontània. 
Aquesta teoria afirma que un tros de carn podrida pot formar cucs blancs, que el fang forma 
cucs vermells, i que deixant a un racó draps bruts amb grans de blat, es pot formar ratolins. 
ES AIXÒ CERT? 

ACEPTEM EL REPTE?! 

Hola em dic Francesco Redi, vaig néixer a Itàlia al 1626, soc 
naturalista i en molts dels meus treballs he descrit 
nombroses espècies d’insectes. 
He sentit que heu acceptat el repte de l’acadèmia de la 
ciència francesa! Genial, m’agradaria unir-me a vosaltres. 
Espero poder ajudar-vos. 

https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo
https://www.youtube.com/watch?v=JQEL9CszhJo
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REDACCIÓ DE LES HIPÒTESIS: Què és el que volem investigar? 
 

Amb el teu grup de treball redacta 
dues possibles hipòtesis per resoldre 
el repte. 

 
Afanya’t només teniu 5 minuts! 

 
 
 
 
 
 
 

Si els cucs provenen... de la carn en la estat o en putrefacció 
 

...la teoria de la generació espontània és... certa 
 

Si els cucs provenen... dels ous que posen les mosques a la carn 
 

...la teoria de la generació espontània és...falsa 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

 

El primer que he fet per 
intentar resoldre el repte és 
sortir a observar i... 
És cert, de la carn en 
putrefacció surten cucs, 
però també us haig de dir 
que hi havia moltes mosques 
al voltant, tindrà alguna cosa 
a veure? Quin és l’origen dels 
cucs? Ajuda’m a comprovar-
ho 
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Hipòtesis de consens amb tota la classe: 
 

Si els cucs provenen de la carn en putrefacció o mal estat la teoria de la 
generació espontània és certa. 

 
Si els cucs provenen dels ous que les mosques posen a la carn la teoria 
de la generació espontània és falsa. 

 

 PLANTEJAMENT DE L’EXPERIMENT: 
 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 

Molt bé! Ja tenim les hipòtesis de treball. Ara hem de plantejar 
el nostre experiment. 
Quin experiment podríem fer per demostrar si la teoria de la 
generació espontània és certa o no? 

Us proposo utilitzar el següent material: 
3 pots de vidre, 1 tap, 1 gasa, cordill i 3 trossos de carn. 
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Utilitzant tot el material que t’ha proporcionat Redi, juntament amb el teu grup de treball, 

dibuixa un possible experiment per demostrar si la teoria de la generació espontània és certa o 

no, i així poder aconseguir la recompensa. Afanyeu-vos teniu 5 minuts. 
 

Dibuixa el plantejament de l’experiment que per consens ha fet tota la classe: 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

Pot amb carn 

obert 

Pot amb carn 

tancat amb 

un tap 

Pot  amb  

carn tapat 

amb una gasa 

PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES AMB 

LA CLASSE! 

TREBALL EN 
EQUIP! 

Pot amb carn 

obert 

Pot  amb  

carn tapat 

amb una gasa 

Pot amb carn 

tancat amb 

un tap 
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Ja hem fet el plantejament de 
l’experiment, estem molt a prop de 
trobar la solució! 
Tenim tres situacions: 
4. El pot obert. 

5. El pot tancat. 
6. El pot tapat amb la gasa. 

Què creus que passarà amb el pas 
del temps en cadascuna de les 
situacions? 

 

Amb el pas del temps... 

4. Al pot obert... hi haurà cucs 
 

5. Al pot tancat...no hi haurà cucs 
 

6. Al pot tapat amb una gasa...no hi haurà cucs 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

 Què creus que passarà? Quins resultats de l’experiment esperem? 

 
Què us sembla si amb les dades que tenim marxo al meu 
laboratori? Faré l’experiment que heu plantejat. Tan bon punt 
obtingui resultats us informo del que ha passat. 
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RESULTATS: 

 

Omple marcant amb una X l’informe següent segons les observacions que has fet de 

l’experiment: 
 

 Pot obert Pot tancat Pot amb gasa 

La carn està en contacte amb l’aire. X 
 

X 

Les mosques s’han aturat sobre la carn. X 
  

Han aparegut cucs a la carn. X 
  

 

 CONCLUSIONS: 

Marca amb una X quines de les següents conclusions són certes: 
 

La carn es pot transformar per si sola en cucs. 
 

L’aparició de cucs depèn de si prèviament s’han aturat mosques a la carn. X 

Si la carn està en contacte només amb l’aire no hi apareixen cucs. X 

No apareixen cucs a la carn que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs 
no poden respirar i moren. 

 

TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA SESSIÓ 2 

EXPERIMENTACIÓ: 

Ja tenim resultats de l’experiment! 
 

Ara hem de redactar un informe per 
l’acadèmia de la ciència francesa. 
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ACTIVITAT 1: 
 

 
 

 
TREBALL 

Fem un Tweet: Amb només 140 caràcters, fes una frase explicant el que et va semblar més 

rellevant de la classe anterior. Tens 2 minuts. 

La teoria de la generació espontània és falsa ja que 

INDIVIDUAL! com vam demostrar, només apareixen cucs a la carn 
que està en contacte amb les mosques. 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITAT 2: Contextualitzem amb un còmic 
 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

Comparteix el teu Tweet amb la classe. 

Participa! 

Mira Maria que maco 
està el jardí! Com 

podem fer que les 

plantes es reprodueixin 

i així poder augmentar 

el jardí? 

Ostres   Marc  quina 
pregunta més bona! 

No sé que hauríem de 
fer? Com funciona la 

reproducció? Hi ha 

més d’un tipus? 

Es reprodueixen de la 
mateixa manera els 

animals, les plantes i 

altres éssers vius com 

els bacteris o els fong? 
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Ajuda a la Maria i al Marc! Contesta de manera individual a les següents preguntes sobre la 

reproducció. Tens 5 minuts. 
 

Què és per a tu la reproducció? 

La reproducció és el procés pel qual els éssers vius donen lloc a nous 

éssers vius iguals o semblants. 

Per què creus que és imprescindible que els éssers vius es reprodueixin? 

És imprescindible que els éssers vius es reprodueixen per a poder 
perpetuar l’espècie. 

Com es reprodueixen els humans? 

Els humans tenen una reproducció sexual, que dona lloc a organismes 
variats, on cadascun té una mescla de característiques diferent. 

Per a que tingui lloc la reproducció dels humans el gàmeta masculí 
(espermatozoide) ha d’unir-se amb el gàmeta femení (òvul) i formar el 
zigot, aquest procés s’anomena fecundació. En els humans la fecundació 
és produeix de manera interna per tant, l’òrgan copulador s’ha d’introduir 
al cos de la femella. 

El desenvolupament embrionari dels humans és vivípar, l’embrió es 
desenvolupa a l’interior del ventre matern, en una estructura 
especialitzada anomenada placenta, que li permet rebre aliment de 
forma continuada des del cos de la seva mare. 
Quines altres formes de reproducció coneixes? 

 

La reproducció asexual. Concretament el mecanisme de bipartició, 
gemmació, fragmentació i esporulació. 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 



128  

 

ACTIVITAT 3: 
 

Presta atenció a la següent presentació, necessitaràs informació per poder seguir aprenent i 

resoldre els exercicis. 
 

 
 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 
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Pomer 

Lleó 

Bacteris 

Cangur 

Humà 

Conill 

Planaria 

Gerani 

Papallona 

 

ACTIVITAT 4: TREBALL EN 
EQUIP! 

 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

 
 

Després d’escoltar la presentació, creus que podries classificar els següents éssers vius segons 

la seva reproducció? Treballa amb el teu grup. Teniu 5 minuts. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

Llevats 
Dofí 

Peix 

Estrella 
de mar 

Serp 

Lloro 
Granota Hidra 

Marieta 

Fong 
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REPRODUCCIÓ SEXUAL TIPUS 

 

Ovípar Lloro, granota, serp, peix, papallona, marieta. 

 

Vivípar Lleó, cangur, dofí, conill, humà. 

 
Ovovivípar 

Peix. 

 

Pol·linització Pomer, gerani. 

REPRODUCCIÓ ASEXUAL TIPUS 

 

Bipartició Bacteris. 

 

Fragmentació Estrella de mar, planaria. 

 

Esporulació Fong. 

 

Gemmació Hidra, llevats. 

 

Esqueixos Pomer, gerani. 

 
 

QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ? QUANTS TIPUS HI HA? SESSIÓ 3 

PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES AMB 

LA CLASSE! 

TREBALL EN 
EQUIP! 
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ACTIVITAT 1: La substància 
 

Quina és la substància de la classe anterior? Individualment, escriu una frase o text molt breu 

amb les principals idees de la classe anterior. Tens 2 minuts. 
 

TREBALL 
INDIVIDUAL! 

Resposta oberta individual. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Comparteix la teva substància amb els teus companys. De manera consensuada, escriviu la 
substància de nou amb les aportacions de tots els membres del grup . Teniu 5 minuts. 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

TREBALL EN 
EQUIP! 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 

COMENTA LA 
SUBSTÀNCIA 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 
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ACTIVITAT 2: Dissenyem criatures 
 

 

Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA. El viatge 

està a punt de començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu-vos, arribarem en pocs 

segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 
 

(NOMÉS ELS 30 PRIMERS SEGONS) 
 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 
 

VIATGEM AL 
FUTUR! 

Hola nois i noies. El meu nom és John Brown, 
soc un científic que treballa pel departament 
de perpetuació de la vida de la Unió Europea. 

Us explico, acabeu de viatjar a l’any 3011 i ens trobem davant 
d’una situació un xic dramàtica. Resulta que un meteorit de 60 
tones ha xocat contra la terra, donant lloc a l’augment sobtat de la 
temperatura. Aquest fet ha provocat la mort de moltes espècies. La 
cap del meu departament, la Dra. Miller, ens han encarregat 
dissenyar noves criatures. He pensat que vosaltres podeu aprendre 
els coneixements necessaris per a obtenir nous éssers vius i que 
aquests es reprodueixin amb la finalitat de repoblar la Terra. Què 
en penseu? Tenint en compte els tipus de reproducció que hi ha em 
podríeu ajudar? 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE
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Per crear les vostres criatures el primer que heu de fer és retallar un full en 6 parts i guals: 

 
En una de les parts dibuixareu la criatura amb reproducció asexual, anoteu-ho a la part 
superior del paper i seguiu les instruccions: 

3. Poseu-li nom i escriviu-lo a la part superior. 
4. Escolliu les característiques de la vostra criatura entre les opcions que hi ha a la 

següent pàgina. 

 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

TREBALL EN 
PARELLES! 

Mmm... Com podem 
començar? 

Treballarem   en   un   inici   formant 
grups cooperatius de dues persones. 

Primerament farem el disseny de dues criatures: 
una amb reproducció asexual i l’altre amb 
reproducció sexual, així podem comprovar els 
avantatge i inconvenients que suposarà per a 
elles reproduir-se d’aquestes dues maneres. 
Per fer-ho seguiu les instruccions: 
COMENCEM! 

Us he portat un exemple de com poden ser les vostres 
criatures. 

REPRODUCCIÓ ASEXUAL 
MIQUEL 
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Us he portat un pot, al seu interior 
hi ha papers on s’indica el sexe de la 
vostra nova criatura. 

Podeu veure un exemple de 
com ho heu de fer. 

Un membre del grup de treball haurà de 
treure un paperet. Així podreu saber el 
sexe de la criatura i podreu posar-li nom. 

Seguiu les instruccions: 
COMENCEM! 

REPRODDUCCIÓ SEXUAL 
MASCLE 
JOEL 

REPRODDUCCIÓ SEXUAL 
FEMELLA 
LIS 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 

 

 

 
 

 

Agafeu un altre tros de paper i dibuixeu la criatura amb reproducció asexual, per tant, ha de 
ser mascle o femella. El Dr Brown us dirà com podeu saber el sexe de la nova criatura, un 
cop ho sapigueu anoteu-ho a la part superior del paper i seguiu les instruccions: 

3. Poseu-li nom i escriviu-lo a la part superior. 
4. Escolliu les característiques de la vostra criatura entre les opcions que hi ha a la 

següent pàgina. 

Molt bona feina! Sabia que podia comptar amb vosaltres 
per a aquesta tasca! Ja tenim criatures 
amb reproducció asexual. 

Per a crear la criatura amb 
reproducció sexual seguiu 
les instruccions. 



 

 
 

 

Ho heu fet molt bé! La feina que estem fent 
és molt important. Sabia que serieu capaços. 

 
 

 
Estic molt sorprès del 
disseny de les criatures, 
són increïbles! 

 
 

Ara les nostres criatures han de créixer fins a 
ser madures i poder-se reproduir. Quan 
estiguin llestes contactaré amb vosaltres. 

 
 

El capità Emmett diu que la nau temporal 
GINDA ja està llesta per tornar al present. 
Bon viatge amics ens veiem molt aviat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bon dia a tots, us parla el Capità Emmett. Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA. El viatge 

de retorn al present està a punt de començar. Cordeu-vos els cinturons de seguretat i relaxeu- 

vos, arribarem en pocs segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 

(NOMÉS ELS 30 PRIMERS SEGONS) 
 

DISSENYEM CRIATURES I. GENERACIÓ PARENTAL SESSIÓ 4 

 

 
TORNEM AL 

PRESENT! 
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Per ajudar al Dr John Brown en la seva missió de repoblar la Terra, treballa juntament amb la 

teva parella i contesta les següents preguntes. Recordeu tot el que hem après fins ara. Teniu 5 

minuts. 
 

Quants individus amb reproducció asexual es necessiten per a que es dugui a terme 
la reproducció? 

Per a que es dugui a terme la reproducció asexual només es 
necessita un individu. 

 
Com són els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció asexual? Per 
què? 

Els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció 
asexual són idèntics als seus progenitors, són clons. 

 
 

TREBALL EN 
PARELLES! 

 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
 

TREBALL EN 
EQUIP! 

 

Molt bé ja tenim tota la informació! 
Posem-nos a crear criatures! 

 

Treballant per parelles, dissenyeu 
dos fills per a la vostra criatura amb 
reproducció asexual. 

 

     REPRODDUCCIÓ SEXUAL GENERACIÓ F1 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 
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Està tot ple de noves 
criatures! Es fantàstic! Molt 
bona feina! 

Per obtenir encara més criatures, 
que us sembla si fem reproduir a les 
criatures amb reproducció sexual? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treballa juntament amb la teva parella i contesta les següents preguntes. Recordeu tot el que 

hem après fins ara. Teniu 5 minuts. 

DISSENYEM CRIATURES II. GENERACIÓ F1 SESSIÓ 5 

Quants individus amb reproducció sexual es necessiten per a que es dugui a terme la 
reproducció? 

Per a que es dugui a terme la reproducció sexual són necessaris dos 
individus, una femella i un mascle. 

 
Com són els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció sexual? Per 
què? 

Els individus fills que provenen d’organismes amb reproducció 
sexual són variats, ja que tenen una mescla de característiques 
diferents provinents de cada progenitor. 

TREBALL EN 
PARELLES! 
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PARTICIPA! 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

TREBALL 
EN EQUIP! 

Molt bé ja tenim tota la informació! 
Posem-nos a crear criatures! 

Dissenyeu dos fills per a la vostra 
criatura amb reproducció sexual. 

Potser necessitareu l’ajuda d’altres 
companys de classe per fer aquesta 
feina. Busqueu a la parella ideal. 
Treballeu en grups de 4. 
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Ajudeu al Dr Brown a redactar un informe per a la seva cap. Treballeu en grup i contesteu a les 

següents: Teniu 10 minuts. 
 

• Quantes de les vostres criatures han sobreviscut? 

Depèn de cada grup de treball (només les que no tenen els braços curts). 
 

• Quin tipus de reproducció tenien les criatures que han sobreviscut? 

Depèn de cada grups de treball (s’espera que la majoria presentin 

reproducció sexual) 
 
 

• Que ha passat amb les criatures que han sobreviscut? 

Les criatures que han sobreviscut han pogut adaptar-se a les noves 

condicions del medi i obtenir aliment dels arbres. 

 
 

• Creus que el tipus de reproducció ha afectat a que les vostres criatures sobrevisquin? Com? 

El tipus de reproducció han afectat a que les criatures sobrevisquessin ja 

que les que es reprodueixen sexualment presenten variabilitat i això ha 

ajudat a que s’adaptessin al canvi i alguns membres de la família 

sobrevisquessin. 

 
 

• Creus que consumeix la mateixa quantitat d’energia una criatura amb reproducció asexual 
per a aconseguir tenir descendència que una altre amb reproducció sexual? Per què? 

No, per a la reproducció asexual no fa falta invertir temps en buscar a la 

parella adequada ni convèncer-la per a que tingui descendència amb 

mi. 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

TREBALL EN 
EQUIP! 

MOVEU LES 
TAULES! 

GRUPS DE 4 
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Després d’aquesta experiència i d’analitzar què ha passat. Completa la següent taula amb els 

avantatges i els inconvenients de la reproducció sexual i asexual? 
 

Reproducció asexual Reproducció sexual 

- Només es necessita un progenitor. 
 
- La descendència posseeix les 
mateixes característiques que el 
progenitors: es creen clons idèntics. 

 
- És una reproducció ràpida i amb 
poca despesa energètica (es crea 
molta descendència en poc temps, 
un individu aïllat pot donar lloc a 
una població en molt poc temps). 

 
- No es produeix variabilitat així que 
tot i reproduir-se amb major èxit en 
ambients estables, presenten més 
dificultats per adaptar-se a 
possibles canvis al medi. 

- Es necessiten dos progenitors. 
 
- Amb la intervenció dels gàmetes, 
la descendència posseeix trets 
intermedis d’ambdós progenitors. 

 
- És un procés lent i suposa una 
major despesa energètica, s’ha de 
buscar parella. 

 
- Proporciona variabilitat genètica 
el que suposa una avantatge 
adaptativa enfront a canvis en el 
medi. 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

COMENTA LES 
RESPOSTES 

AMB LA 
CLASSE! 

PARTICIPA! 
TREBALL EN 

EQUIP! 



 

 
 
 

Gràcies! Molt bona feina! 
Ara enviaré totes les dades i 
conclusions que heu fet a la 
Dra. Miller. 

Amb la vostra feina podré crear 
noves criatures i repoblar la Terra, 
heu sigut de gran ajuda. 

 

Bon viatge de retorn al 
present. Espero que ens 
tornem a veure. Fins aviat 
amics! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benvinguts a bord de la nau temporal GINDA, us parla el capità Emmett, ha sigut un plaer ser el 

vostre pilot durant quests dies. Si heu de tornar a viatjar al futur conteu amb mi! En pocs segons 

tornarem al present. Cordeu-vos els cinturons i gaudiu del viatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO1FZEUbZJE 

(NOMÉS ELS 30 PRIMERS SEGONS) 
 

 

DISSENYEM CRIATURES III. CANVIS AL MEDI SESSIÓ 6 

 
 

TORNEM AL 
PRESENT! 
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Ens trobem al laboratori de pràctiques per ajudar al Marc i la Maria a repoblar el jardí amb ge- 

ranis. A continuació trobareu el material i el procediment que seguirem durant la pràctica. 

Material: 
 

Gerani Aigua Tisores Vas de precipitats 
 

Pala Adob Testos Regle 

Procediment: 
 

9. Llegeix amb atenció el material que necessites i prepara’l sobre el paper de la taula. 

10. Omple el vas de precipitats amb aigua. 

11. Prepara el test pel nou gerani, omple dos terços del test amb adob. 

12. Amb les tisores, talla un esqueix del gerani d’entre 5 i 10cm. Tingues en compte que el lloc 

idoni per a fer el tall és a la meitat de la branca (zona ni molt dura ni molt tova de la planta), 

a més ha d’incloure dos nodes i un parell de fulles. 
 
 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 

Maria, el papa diu que 
li agradaria tenir més 

geranis al jardí. Com ho 

podem fer? 

Marc, a l’escola ens 
han ensenyat que 

poden reproduir les 

plantes asexualment 

amb esqueixos. 

Anem a provar-ho! 
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13. Introdueix la punta de l’esqueix tallada al vas de precipitats amb aigua. 

14. Amb cura planta l’esqueix: introdueix la part tallada a l’adob submergint-la 1 o 2cm. 

15. Omple el test amb més adob de tal manera que les fulles del gerani quedin alliberades a la 

superfície. 

16. Rega el test amb una mica d’aigua de manera que l’adob quedi humit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 
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Contesta a la següent pregunta: 

 

Tenint en compte el procediment d’obtenció del teu nou gerani, com penses que serà aquest 

respecte al gerani inicial? Per què? 

El nou gerani obtingut a partir d’un esqueix, serà idèntic al gerani inicial 

ja que s’ha obtingut a partir d’un dels mètodes de reproducció asexual 

on cal destacar, que no hi ha variabilitat i la descendència són clons del 

progenitor. 

 
Seguiment del creixement del gerani: 

 

 

 

ANEM AL LABORATORI I. REPRODUCCIÓ ASEXUAL SESSIÓ 7 

Cada dos o tres dies comprova que l’adob estigui humit, si està sec recorda de 

regar-lo amb aigua. 

Amb el pas del temps esperem que el vostre esqueix es converteixi en un ge- 

rani preciós. 



144  

 
LA REPRODUCCIÓ DELS MUSCLOS: 

A l’escola, el Nobita i els seus amics estan estudiant la reproducció dels éssers vius. Entre tots 

han pensat què és la reproducció, per què és una funció imprescindible per a la vida i quins tipus 

de reproducció coneixen. La professora els ha explicat que tots els animals es reprodueixen se- 

xualment. 

Tots? El Nobita no està gens convençut, ja que hi ha animals molt diferents a ell i li sembla im- 

possible que es reprodueixin de la mateixa manera que els humans o altres animals com els 

lleons o els cavalls. Decideix preguntar als seus amics al respecte. 

 
Hola nois! Què us ha 

semblat la classe de 

ciències? 

 
Mmm... Els musclos, pues no ho se! 

Hi ha musclos femella 

i musclos mascle? 
 

Com ho podríem comprovar? 

 
 

Jo no crec gaire el que ha dit la 

professora. Penso que hi ha 

animals molt diferents a 

nosaltres com per exemple els 

musclos que no es poden 

reproduir sexualment, estic 

convençut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shizuka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gegant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suneo 

 
Què creus que hauria de fer el grup d’amics per investigar si els musclos, igual que tots els ani- 

mals es reprodueixen sexualment? Treballeu en grups cooperatius de 3 persones, tenint en 

compte tot el que heu après sobre la reproducció, proposeu una hipòtesis. Teniu 2 minuts. 

 
 
 
 
 
 

 
Compartiu la vostra hipòtesis amb la resta de la classe. I conjuntament plantegeu-ne una. 

 

Si els musclos es reprodueixen sexualment .... ha d’haver individus femella que 

produeixin gàmetes femenins o òvuls i individus mascles que produeixin 

gàmetes masculins o espermatozoides. 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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Segueix la història del Nobita i els seus amics i com ells investiga si els musclos es reprodueixen 

sexualment. Treballa formant grups cooperatius de 3 persones: 
 
 

Shizuka- El primer que hem de fer és anar a la peixateria i comprar musclos. 

Gegant- Jo volia saber si hi ha musclos femella i musclos mascle i com s’ho fan per tenir fills! 

Suneo- Jo els veig a tots iguals, els musclos! Com vols que hi hagi “nois” i “noies”. 

Nobita- Vaig a buscar informació al llibre de ciències. Mireu aquí que diu: 

Els éssers vius que presenten una reproducció sexual, formen gàmetes. 

Tots els animals es reprodueixen sexualment, dins de la mateixa espècie hi ha individus fe- 

melles i individus mascles. Per saber el sexe d’un individu cal comprovar els seus gàmetes 

(òvuls o espermatozoides). 

Suneo- Ja ho entenc! Si els musclos es reprodueixen sexualment produiran gàmetes! Proposo 

que els obrim per veure’ls millor. 

 
 

Obriu un musclo, amb compte de no fer-vos mal, i mireu-lo per dins, prestant atenció a les seves 

parts, morfologia, mida i color. Compareu el vostre musclo amb els dels companys de classe. Hi 

ha alguna diferència entre els musclos? Quina? 
 

Els musclos no són tots exactament iguals, hi ha musclos més grans i 

altres més petits. També hi ha musclos que són de color blanquinós i 

altres són de color taronja. 

 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 



 

2 
5 

3 4 1 

 
 

Shizuka- Fixeu-vos bé no tots tenen el mateix color! 

Gegant- És veritat uns són de color groc clar, quasi blanquinós i els altres són de color ver- 

mell-ataronjat. 

Suneo- Què voldrà dir això? Creieu que el seu color ens indica el seu sexe? 

Nobita- Per esbrinar-ho haurem de veure si fabriquen espermatozoides o òvuls 

Gegant- Com ho podem fer? 

Shizuka- Necessitem un microscopi! 

Suneo- Per què? 

Shizuka- Perquè els espermatozoides i els òvuls són cèl·lules, per tant si els musclos formen 

gàmetes els podem observar al microscopi. 

Nobita- I com funciona un microscopi? 

Gegant- Mireu he trobat unes vinyetes que expliquen quins són els passos a seguir per a fer 

un bon ús del microscopi, però estan desordenades... 

 

Ajudeu al grup d’amics a saber com fer un bon ús del microscopi, ordeneu les següents vinyetes, 

numereu-les del 1 al 7 i anoteu al quadre les accions que succeeixen en cada una. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 

6 

7 



 

1. Col·locar el portaobjectes damunt la platina i subjectar-lo amb les 

pinces. 

2. Amb el macròmetre apropar la platina a l’objectiu. 

3. Moure la mostra per tal de veure la zona desitjada. 

4. Amb el micròmetre, enfocar. 

5. Fer la observació. 

6. Observar la mostra amb l’objectiu de major augment. 
 

7. Col·locar l’objectiu de menor augment un cop acabat. 

8. Retornar el portaobjectes al seu lloc. 146 
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Shizuka- Que bé! Ja sabem com fer funcionar el microscopi! 

Gegant- Si ara només ens cal saber què hem de fer per poder veure els espermatozoides i els 

òvuls al microscopi. 

Suneo- Penso que hem d’extreure els gàmetes dels musclos i posar-los sobre un portaobjec- 

tes. Però on tenen els gàmetes els musclos? 

Nobita- Mireu aquí he trobat informació sobre els musclos: 

Les gònades o òrgans reproductors encarregats de la formació dels gàmetes o cèl·lules sexu- 

als dels musclos s’anomenen gepa de politxinela. 

Shizuka- Per tant les cèl·lules sexuals es troben al interior de la gepa de politxinela! 

 

Per poder observar al microscopi les cèl·lules sexuals del musclo, seguiu els següents passos: 

5. Amb unes tisores talleu amb cura la gònada del musclo. 

6. Frega la part tallada sobre un portaobjectes. 

7. Col·loca el cobreobjectes. 

8. Seguint l’ordre de les vinyetes, observa les cèl·lules sexuals dels musclos al microscopi. 

Contesteu a les següents preguntes: 

1. Dibuixeu el que veieu al microscopi. Fixa’t en la forma de les cèl·lules, la seva mida, la 

distribució (cèl·lules lliures, associades, disposades en capes...), característiques. 

Cal que posis títol al dibuix especificant que estàs veient i indicar els augments. 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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2. Mireu les cèl·lules sexuals d’altres companys de classe per observar aquella que no heu vist 

encara, a continuació escriviu un text comparant els òvuls i els espermatozoides pel que fa a la 

seva mida, forma, mobilitat i altres característiques que trobis rellevants. 

L’alumne haurà d’anotar les característiques morfològiques de cada 

gàmeta observada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. A partir de les vostres observacions, podeu identificar pel color els mascles i els femelles de 

musclo? A què pot ser deguda la diferència de color dels musclos? 

Els musclos mascle són d’un color més pàl·lid (més blanquinosos) mentre 

que els musclos femella són més taronja. Això és degut a què en els musclos 

madurs, la mida de les gònades ocupa gran part del cos, essent d’un to més 

intens en el cas de la femella. 

ANEM AL LABORATORI II. REPRODUCCIÓ SEXUAL SESSIÓ 8 
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1- El Roger i la Lua es troben al pati de l’escola. De sobte veuen una papallona i es posen a 

jugar amb ella. 

Lua:-Alaaa! Quina papallona més maca. 

Roger:- A mi m’encanten les papallones. 

Lua: -A mi també. Tu sabies que les papallones passen per un cicle de desenvolupament i 

provenen de les larves? 

Roger: - Ostres, doncs no ho sabia, me’l podries explicar? I quin tipus de reproducció tenen? 
 

Lua: . 
 

Argumenta i raona l’explicació que hauria de donar la Lua. 

Les papallones presenten reproducció sexual, que dona 

lloc a organismes variats, cadascun format per una 

barreja de característiques. Per a que tingui lloc la 

reproducció sexual el gàmeta masculí (espermatozoide) 

ha d’unir-se amb el gàmeta femení (òvul) i formar el 

zigot,   aquest   procés   s’anomena   fecundació.   En les 

papallones la fecundació és produeix de manera interna per tant, l’òrgan 

copulador s’ha d’introduir al cos de la femella. El desenvolupament 

embrionari de la papallona és ovípara, l’embrió es desenvolupa a l’interior 

d’un ou, a fora del cos de la femella. L’ou conté l’aliment que l’embrió 

necessitarà  per créixer.  El  desenvolupament  post embrionari és indirecte. 
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2- A la tarda la Lua està prenent el sol a la terrassa 

amb els seus pares. Li comenten que volen tenir més 

geranis a partir del que ja tenen. 

Llavors la Lua que porta una setmana treballant la 

reproducció a l’escola explica com ho poden fer. 

Argumenta l’explicació de la Lua tenint en compte els 

passos que s’han de seguir per obtenir nous geranis. 
 

 

Els geranis són uns éssers vius que poden reproduir-se asexualment a partir 

d’esqueixos, d’aqueta manera a partir d’un progenitor es poden obtenir 

moltes plantes idèntiques a ella, és a dir, clons. Per fer-ho s’han de seguir els 

passos següents: 

1. S’ha de tenir en compte el material que es necessita, i preparar-ho a la 

taula. 

2. S’omple el vas de precipitats amb aigua. 

3. Es prepara el test pel nou gerani, omplint dos terços del test amb adob. 

4. Amb les tisores, s’ha de tallar un esqueix del gerani d’entre 5 i 10cm. 

Això ho fem tenint en compte que el lloc idoni per a fer el tall és a la 

meitat de la branca (zona ni molt dura ni molt tova de la planta), a més 

ha d’incloure dos nodes i un parell de fulles. 

5. S’introdueix la punta de l’esqueix tallada al vas de precipitats amb 
aigua. 

6. Amb cura es planta l’esqueix: introduint la part tallada a l’adob submer- 

gint-lo 1 o 2cm. 

7. S’omple el test amb més adob de tal manera que les fulles del gerani 

quedin alliberades a la superfície. 

8. S’ha de regar el test amb una mica d’aigua de manera que l’adob quedi 

humit. 

9. Es fa un seguiment del seu creixement i cada dos o tres dies s’ha de com- 

provar que l’adob estigui humit, i anar-lo regant amb aigua. 
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3- Finalment, abans d’anar a dormir la Lua decideix repassar 

els apunts de classe relacionats amb el desenvolupament 

embrionari. 

Podries explicar els tipus de desenvolupament que 

coneixes? 

Existeixen els següents tipus de 

desenvolupament embrionari. 

Ovípara: l’embrió es desenvolupa a l’interior 

d’un ou, a fora del cos de la femella. L’ou conté 

l’aliment que l’embrió necessitarà per créixer. 

 
Vivípara: l’embrió es desenvolupa a l’interior del ventre matern, en una 

estructura especialitzada anomenada placenta, que li permet rebre aliment 

de forma continuada des del cos de la seva mare. 

 
Ovovivípara: l’embrió es desenvolupa a l’interior d’un ou que no es diposita 

al medi exterior, sinó que roman a l’interior de la femella fins al moment de 

l’eclosió. Tanmateix, l’embrió no rep aliment de la seva mare. 



 

 

 
 

NOM: 

NOM DEL COMPANY QUE ET F LA MILLORA: 

PREGUNTA RESPOSTA MILLORA JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA 

Què és la reproducció? Per què és 
imprescindible que els éssers vius es 
reprodueixin? 

La reproducció és el procés pel 
qual els éssers vius donen lloc 
a nous éssers vius iguals o 
semblants. 

És imprescindible que els 
éssers vius es reprodueixen per 
a perpetuar l’espècie. 

  



 

 

 
 

Anomena els tipus de reproducció 
asexual que coneixes ¡ posa un 
exemple de cadascun d’ells. 

Bipartició: bacteris 
Esporulació: fongs 
Fragmentació: estrella de mar 
Gemmació: llevats 
Bulbs: all 
Tubercles: patata 
Rizomes: gingebre 
Esqueixos: geranis 
Estolons: maduixes 

  



 

 

 
 

Anomena un avantatge de la 
reproducció sexual i un avantatge de 
l’asexual 

Sexual: variabilitat 
Asexual: només es necessita 
un progenitor. 

  

Amb unió del gàmeta masculí 
(espermatozoide) i el gàmeta femení 
(òvul), es produeix la fecundació. Quins 
tipus de fecundació hi ha? Posa 
exemples de cadascun d’ells. 

Interna: gallina 
Externa: peix 

  



 

 


