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Presentació de la unitat didàctica 
La unitat didàctica (UD) El misteri de la vida és part de la matèria de ciències de la                  
naturalesa de 1r d’ESO i s’ha dissenyat per a implementar a l’Institut Pedraforca             
(L’Hospitalet de Llobregat). Aquest és un centre d’alta complexitat amb un perfil molt             
heterogeni d’alumnes i per tant, s’ha tingut en tot moment al llarg de la preparació de la UD.  
 
S’utilitzarà com a fil conductor un seguit d’episodis que viu un personatge inventat, la Flàvia.               
Ella és presentada com una noia italiana que resideix a l’Hospitalet i va a un centre molt a                  
prop del Pedraforca. Al llarg de la UD es trobarà amb situacions quotidanes que ens               
convidaran a reflexionar sobre temes com ara què és viu i què no, com es va originar la vida                   
i què és una espècie, com podem explicar la diversitat d’éssers vius a través de               
mecanismes evolutius o com es poden classificar els éssers vius. Així, al llarg de les               
sessions es plantejaran reptes que l’alumnat haurà de resoldre per poder donar resposta a              
les qüestions de la Flàvia. És d’interès mencionar que és el primer tema que veuen de                
biologia a la ESO, per tant serà essencial considerar la diversitat de nivells amb què arriben                
dels diferents centres de primària i per això serà molt important descobrir les idees prèvies i                
treballar a partir d’aquí. 
 
Aquesta UD té un total de 12 sessions d’una hora cadascuna que s’han estructurat en 4                
cicles d’aprenentatge diferents. Les alumnes de 1r d’ESO tenen 3h de ciències de la              
naturalesa a la setmana, per tant la durada aproximada serà d’un mes. El misteri de la vida                 
s’impartirà a 1r B (26 alumnes) i 1r C (27 alumnes) utilitzant diverses estratègies de               
codocència.  
 
Al llarg de les 12 classes es donarà especial importància al desenvolupament de les              
competències de l’àmbit personal i social, ja que al llarg de la unitat es pretén incrementar la                 
participació a l’aula, sobretot de les alumnes que gairebé mai intervenen. Per a treballar-ho              
s’ha dissenyat un diari d’aprenentatge que cada alumna haurà de resoldre al final d’algunes              
de les sessions. Serà una eina per a reflexionar sobre el propi aprenentage i una forma                
d’autoregulació. Per altra part, hi haurà molts moments de treball en petit grup i, a l’hora de                 
compartir en gran grup, es faran servir diferents metodologies. En ocasions s’utiltzarà la             
codocència per a generar entorns en què l’alumnat pugui sentir-se més segur: es dividirà la               
classe en dos i cada codocent serà responsable d’un subgrup però dins de la mateixa aula.  
 
L’avaluació que es realitzarà serà per competències. Per tal de fer-ho possible s’ha             
dissenyat una rúbrica on avaluar cada objectiu a través d’indicadors establerts, que s’han             
desglossant sempre en 3 nivells: d’excel·lència, de notabilitat i satisfactori. Es compartirà            
amb l’alumnat què hauria de saber fer al final de la UD i hi haurà varies activitats                 
d’autoregulació per a fer-los partíceps dels objectius marcats. 
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Programació de la unitat didàctica 

1. Cicle, nivell, matèria i títol 
● Cicle: 1r cicle d’ESO 
● Nivell: 1r 
● Assignatura: Biologia i Geologia 
● Títol de la UD: El misteri de la vida 

2. Context 

2.1. Context d’aprenentatge 
Durant el desenvolupament d’aquesta Unitat Didàctica els continguts de Biologia i Geologia            
abordats són els corresponents a la Classificació dels éssers vius però l’hem anomenat El              
misteri de la vida. L’alumnat de les dues línies de 1r d’ESO on es durà a terme parteixen                  
d’una situació prèvia molt similar, ja que ambdós grups han comptat amb la mateixa              
professora (la Laia) i els mateixos codocents (la Martina a 1r B i el Sergi a 1r C) des del                    
principi del curs present.  
 
Els perfils de l’alumnat, però, sí que suposen un vertader marc heterogeni, molt característic              
dels centres d’alta complexitat com és l’INS Pedraforca on ens trobem. Aquesta diversitat va              
des de l’alumnat del SIEI amb necessitats especials, alumnes amb PIs per motius concrets,              
dificultats lingüístiques d’alumnat nouvingut i alumnat d’altes capacitats. Aquesta diversitat          
s’intentarà abordar amb el propi disseny de les activitats i amb l’ús de la codocència com a                 
eina principal d’atenció.  
 
Addicionalment, durant aquesta UD es durà a terme la intervenció de recerca del Treball de               
Final de Màster. En concret, el nostre TFM buscar mesurar l’impacte de la codocència i el                
treball de competències personals i socials en la participació de l’alumnat més invisibilitzat.             
Així doncs, durant la UD es faran servir amb freqüència activitats de regulació que cerquen               
ajudar a cada alumne en el seu desenvolupament en funció de les seves necessitats              
concretes.  
 
A nivell curricular aquesta unitat suposarà el primer contacte amb contingut de biologia             
pròpiament. Així doncs, tot i tenir un focus principal en la diversitat i classificació dels ésser                
vius la unitat s’estructurarà en quatre cicles d’aprenentatge de diversa durada per            
assegurar-ne una introducció als conceptes previs: 

- Primer cicle: Què és viu i què no? 
- Segon cicle: L’origen de la vida 
- Tercer cicle: La diversitat dels éssers vius 
- Quart cicle: La classificació dels éssers vius 
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2.2. Context d’aplicació 
El desenvolupament d’aquesta sessió estarà conduït per un context concret: el cas d’una             
noia de 1r d’ESO d’un institut veí, la Flàvia. La Flàvia s’anirà trobant amb situacions i                
problemes que els i les alumnes de 1r d’ESO de l’INS Pedraforca ajudaran a entendre i                
solucionar.  
 
L’alumnat no està acostumat a treballar en contextos transversals durant tantes setmanes.            
Aquest context cerca buscar una realitat propera per generar un assoliment del coneixement             
més gradual i significatiu. Les situacions que la Flàvia s’anirà trobant són quotidianes i              
busquen generar reflexions sobre models científics en relació a les seves realitats més             
properes i concretes.  
 
A més, la contextualització també intenta generar els espais de participació i treball en grup               
que més es volen estudiar i explotar en l’objectiu avaluador i de recerca del TFM. 
 

3. Competències i continguts clau 

3.1. Competències i continguts clau de l’àmbit personal i social 
Al llarg d’aquesta unitat es treballaran múltiples competències que pertanyen a un àmbit             
transversal i es farà especial èmfasi en les competències de l’àmbit personal i social. El               
motiu d’això és que, com s’ha esmentat el nostre TFM té per objectiu principal descobrir               
l’impacte de la codocència i el treball d’aquestes competències en la participació de             
l’alumnat més invisibilitzat a l’aula, per tant les tindrem presents al llarg de tota la UD.  
 
De fet, les quatre competències de l’àmbit personal i social es treballaran en un moment o                
altre de la UD i, dins d’aquestes, hem seleccionat uns continguts clau determinats: aquells              
que vam creure que podien tenir major impacte per a incrementar la participació a l’aula.  
 
A continuació es desglossa dins de cada competència, quins seran els continguts claus             
treballats: 
 
A. Dimensió d’autoconeixement.  

● Competència 1 (PS1): Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el           
procés de creixement personal. 

○ CC2: Capacitats cognitives: raonament, comunicació, indagació, imaginació,       
creativitat, etc.  
Les capacitats cognitives es treballaran al llarg de tota la UD ja que se’ls              
demanarà en varies ocasions que creïn un producte, que siguin capaces de            
comunicar-lo i que busquin solucions originals a problemes.  

- A la sessió 3 hauran de gravar un vídeo en què se’ls demanarà que              
comuniquin què han realitzat en una pràctica de laboratori i quins           
resultats han obtingut.  
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- A la sessió 5 i 6, en què hauran de crear un ésser viu en equip també                 
treballaran capacitats cognitives al llarg de les classes. A més a més,            
posteriorment hauran de transmetre-ho a les companyes.  

- A la sessió 7, es farà especial focus en compartir arguments en gran             
grup i per tant treballant les habilitat comunicatives 

- A la sessió 8 també caldrà defensar de forma oral la classificació que             
hagin decidit realitzar. S’estimularà la creativitat ja que no hi haurà           
indicacions concretes per a la realització de l’activitat. 

- A la sessió 10, de forma individual hauran d’afrontar el simulacre de la             
prova final i prendre consciència d’allò que han assolit i que han de             
repassar encara. 

- A la sessió 11 hauran de compartir primer en petit grup i després amb              
la classe, de manera que s’estaran treballant habilitats comunicatives. 

- En la prova final, a la sessió 12, hi haurà un espai on se’ls demanarà               
que reflexionin sobre la globalitat de la UD de forma escrita. Hauran            
de detectar què és el que més els hi ha agradat i per què així com què                 
millorarien i com ho farien. Això permetrà treballar la competència 1 ja            
que és una autoreflexió.  

- Per altra part, els diaris d’aprenentatge que tenen al llarg de la UD són              
també una manera d’estimular l’autoconeixement i implicar-se en el         
creixement personal.  
 

B. Dimensió d’aprendre a aprendre. 
 

● Competència 3 (PS3). Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar          
els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.  

○ CC14: Habilitats i actituds per al treball en grup.  
Al llarg d’aquesta unitat didàctica hi haurà molts espais per al treball en grup i               
per tant, es pretén estimular aquestes habilitats i actituds que el facilitin. 

- Al final de la sessió 1, després d’haver estat treballant bona part de la              
sessió en petits grups, hauran de fer una reflexió personal responent           
a unes preguntes del diari d’aprenentatge. La idea és que identifiquin           
com s’han sentit treballant en grup i què és el que els hi ha sigut fàcil/                
difícil. 

- A la sessió 6 se’ls demanarà que completin de nou el diari            
d’aprenentatge i les preguntes que es plantegen van enfocades a          
reflexionar sobre el treball en equip.  

- També a la sessió 8 es treballarà aquest contingut clau, ja que            
hauran d’estar durant la major part de la classe disposats en petit            
grup, interaccionant i cooperant per a aconseguir un objectiu. 

- A la sessió sessió 9 hauran de respondre el diari d’aprenentatge V, on             
han de reflexionar una mica sobre l’evolució que han fet (tant referent            
al treball en grup, com a la participació).  

- Per últim, a la sessió 11, quan es corregeixi el simulacre d’examen, hi             
haurà una primera part de la classe en què serà molt important            
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mantenir una bona actitud i ajudar a les companyes de grup/ rebre            
ajuda. 

 
C. Dimensió de participació.  

● Competència 4 (PS4): Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera             
reflexiva i responsable.  

○ CC17: Habilitats i actituds per a la participació: comunicació, empatia,          
assertivitat, respecte… 
Els continguts claus d’aquesta competència es treballaran al llarg de tota la            
UD ja que tenen per objectiu principal aconseguir incrementar la participació           
de l’alumnat a l’aula. Per això hi haurà molts moments al llarg de les sessions               
en què es demanarà que aquest participi. Per altra part, es fomentarà al llarg              
de totes les classes un ambient de respecte. Es pretén també, que l’alumnat             
vegi l’error com a una oportunitat d’aprenentatge i no com a un fracàs. Per              
aquest motiu, factors com el reforç positiu i un bon clima d’aula durant totes              
les sessions, seran molt importants.  

3.2. Competències i continguts clau de l’àmbit cientificotecnològic 
A. Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana.  

● Competència 2 (CT2): Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i          
geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el            
comportament dels fenòmens naturals. 

○ CC10. Model d’ésser viu. 
- Es treballarà a la sessió 1, on hauran de ser capaces d’identificar què             

és un ésser viu i què no ho és.  
- També es desenvoluparà aquest contingut clau en la sessió 2 i 3, ja             

que es veurà l’origen dels éssers vius a la Terra. 
- En la sessió  5 i 6 hauran de crear un ésser viu. 
- Durant la sessió 7 es treballarà el concepte d’espècie i biodiversitat. 
- En la sessió 9, la classificació que hauran de fer contindrà en gran             

mesura, éssers vius. 
 

○ CC11. Model d’evolució.  
- En la sessió 4 s’introduirà el concepte d’adaptació i selecció.  
- En la sessió 5 i 6 s’aprofundirà més en el mecanisme evolutiu que ha              

originat la gran diversitat s’éssers vius a la Terra i es presentarà el             
personatge de Darwin.  

- En la sessió 7 es treballarà el concepte d’espècie des d’un punt de             
vista evolutiu. 

- En la sessió 8 i 9 s’introdueixen activitats de classificació i de forma             
progressiva s’introdueixen criteris diferenciadors que permeten      
classificar éssers vius amb una perspectiva evolucionista. 

 
○ CC12. Model d’ecosistema. 

- Es veurà de forma simplificada com es relacionen els organismes          
amb el medi que els envolta en la sessió 4.  
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- En la sessió 5 i 6, quan hagin de crear un organisme dins d’un              
ambient concret també es treballarà el model d’ecosistema. 
 

○ CC14. Història de l’univers de la Terra i de la vida. 
- En la sessió 2 hauran de realitzar un còmic que sintetitzi com van             

aparèixer els éssers vius a la Terra. 
- A la sessió 3, veuran com l’increment d’oxigen a l’aire (provinent de la             

fotosíntesi) va fer possible la vida. 
 

○ CC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies addictives. 
- A la sessió 1 es presentarà la funció de relació i se’n veuran             

exemples.  
 

○ CC29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. 
- A la sessió 1 es presentarà la funció de nutrició i se’n veuran             

exemples.  
- A la sessió 3, en la pràctica de la fotosíntesi, es treballarà de nou i es                

veure l’exemple dels espinacs. 
 

○ CC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene sexual. 
- A la sessió 1 es presentarà la funció de nutrició i se’n veuran             

exemples.  
 
B. Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana.  

● Competència 4 (CT4): 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. 

○ CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
- Es treballarà a la sessió de laboratori, quan plantegem l’experiment de           

la fotosíntesi. 
 
Cal mencionar que en la sessió 10, on es farà el simulacre de la prova final, la sessió 11, on                    
es corregirà el simulacre i la sessió 12, en que es realitzarà la prova final, es treballaran tots                  
els continguts claus de les competències cientificotecnològiques que s’han vist al llarg de la              
UD. Serà possible perquè les preguntes a resoldre tindran una tipologia variada i inclouran              
aquells aspectes treballats per a poder avaluar si s’han complert els objectius.  

3.2.1. Consideracions prèvies dels continguts 
Aquest és la 1a UD de biologia que realitzaran a la ESO. Com que l’alumnat procedeix de                 
centres de primària molt variats, es creu que el nivell a l’aula serà molt heterogeni. Per                
aquest motiu hi haurà moments importants dedicats a descobrir les idees prèvies que tenen              
dels diferents continguts que es tractaran. D’aquesta manera es podran acabar d’adaptar            
les sessions a les necessitats reals del grup.  
Fent referència a les idees prèvies de l’alumnat, és possible que les que es mencionen a                
continuació les tinguin acceptades com a vàlides. A partir d’aquí es treballarà al llarg de la                
UD per a desmentir-les i construir coneixement de nou.  
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Idees prèvies dels éssers vius : 
● La majoria d’éssers vius són animals. 
● Els éssers vius són allò que es mou. 
● La nutrició és només alimentació.  

 
Idees prèvies d’evolució:  

● L’evolució és un procés direccional. 
● Els organismes més complexos són els més evolucionats.  
● Les adaptacions són intencionades. 
● Un ésser viu pot sobreviure en qualsevol ambient. 
● El procés d’evolució és ràpid. 
● Els canvis al llarg de la vida d’un ésser viu es transmeten a la descendència.  

3.2.3. Continguts 
A continuació es presenten breument els continguts que es treballaran, els quals s’han             
extret directament del currículum de 1r d’ESO de ciències de la naturalesa.  

● Trets comuns dels éssers vius (nutrició, reproducció i relació). 
● Nutrició autòtrofa (fotosíntesi). 
● Biodiversitat en organismes vius. 
● Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles. 
● Concepte d’espècie.  
● Identificació i resolució de problemes. Fases d’una investigació. 

3.2.4. Connexions posteriors 
Posteriorment s’aprofundirà més en el temari de biologia de 1r d’ESO, per tant, aquesta UD               
suposa un primer tast a temes d’evolució, diversitat i classificació. Durant el 3r trimestre              
s’aprofundirà en temes com ara les funcions vitals dels éssers vius o les característiques              
d’aquests. També es treballarà la litosfera i s’aprofitarà per a seguir vinculant-ho amb             
l’evolució dels éssers vius i els canvis que hi ha hagut al nostre planeta al llarg del temps.  
 
4. Criteris generals d’atenció a la diversitat  
Les classes de 1r d’ESO són molt heterogènies i per tant, hi haurà varies estratègies per a                 
abordar-ho al llarg de la UD. A continuació veurem de forma general la diversitat a les aules                 
i com s’atendrà aquesta.  
 
Des d’aquest curs 2018-2019 l’Institut Pedraforca conta amb el recurs del SIEI (Suport             
Intensiu per a l’Educació Inclusiva), per a atendre l’alumnat amb necessitats educatives            
especials que requereix mesures i suports intensius durant tota l’escolaritat per a poder             
aprendre, participar i relacionar-se.  
A la classe de 1r B hi ha 6 alumnes del SIEI i a 1r C n’hi ha 2. Per a cada una d’elles s’han                         
dissenyat adaptacions intensives. En funció de les matèries, les fan a l’aula ordinària o en               
un grup a part. En el cas de ciències naturals, estan amb tot el grup classe. Per a atendre la                    
diversitat sempre s’intenta fer grups de treball heterogenis en els quals tinguin suport de la               
resta de les persones de l’equip per a desenvolupar-se i d’altra part, se’ls dona les tasques                
adaptades per a que puguin desenvolupar-se.  
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El perfil de l’alumnat del SIEI és molt diferent al grup B del grup C. Al B, l’alumnat té                   
discapacitat cognitiva i del desenvolupament, de manera que disposem del suport d’una            
vetlladora dins l’aula; mentre que les dues persones del grup C presenten problemes de              
conducta.  
Per al grup d’alumnes del SIEI de 1r B es prepararà un dossier amb activitats adaptades                
però molt similar a les que es desenvoluparan a l’aula de manera que, quan es col·loquin                
dins d’un grup (hi ha moltes dinàmiques de treball en grups heterogenis dins la unitat               
didàctica), la resta de membres d’aquest les podran ajudar a omplir les parts que toca en                
cada moment. Les fitxes estaran molt guiades.  
 
Val a dir, però, que a les classes de 1r d’ESO també hi ha alumnes amb PIs que no formen                    
part del SIEI. El tipus d’adaptacions varien en funció de les necessitats de cada persona.               
Per exemple hi ha alumnes que disposen de mesures intensives per a afrontar dificultats en               
la lectoescriptura i el raonament logico-matemàtic però també per a tenir un seguiment més              
exhaustiu del seu progrés en les competències d’àmbit personal i social.  
A la classe de 1r B hi ha un alumne amb un PI degut a les dificultats idiomàtiques amb el                    
català. Es tracta d’una persona d’origen xinès a la qual es permetrà fer ús del diccionari                
sempre que ho necessiti i si és precís, de l’ordinador. Se li farà una versió de la prova final                   
del tema en la qual disposarà dels enunciats tant en català com en xinès.  
 
No podem oblidar que hi ha alumnes amb altes capacitats. En aquest cas se’ls dotarà de                
major responsabilitat en les tasques de grup amb mesures com per exemple fer-les             
capitanes de l’equip del qual formen part (veure annex 14, on hi ha les targetes que se’ls                 
entregaran). Tindran com a repte amb que tot l’equip assoleixin els objectius marcats per a               
la sessió. Per a motivar-les se’ls dirà que si ho aconsegueixen tindran un punt positiu.  
 

5. Planificació de les sessions 
Totes les sessions que es presenten són d’1h. A més a més, cadascuna té anotats els                
objectius específics, tant de l’àmbit cientificotecnològic com del personal i social.  
 
Per tal de facilitar la comprensió de la gestió d’aula, a continuació especifiquem els tipus de                
codocència que s’empraran: 
 

● Una ensenya, una observa : una docent s’encarrega d’ensenyar i l’altra recull           
informació (ja sigui referent a l’alumnat o a la codocent. En aquesta UD, per              
exemple, serà interessant per a recollir dades de l’alumnat en alguna sessió            
específica.  

● Una ensenya, una circula : una docent és l’encarregada principal de l’ensenyança           
mentre que l’altra està circulant per la classe per a resoldre dubtes, ajudar a qui més                
ho necessitin i en definitiva, assistint a les alumnes en funció de les necessitats. En               
concret serà molt útil per a poder atendre a l’alumnat amb PIs i necessitats              
educatives especials. 
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● Ensenyança paral·lela : les codocents ensenyen la mateixa informació però es          
parteixen les estudiants en dos grups. Es fa simultàniament. Al llarg de la UD es farà                
servir aquesta estratègia sobretot quan treballin en equips, de manera que cada            
codocent serà responsable de la meitat del grup i això permetrà atendre’ls millor.             
També serà útil a l’hora de compartir en veu alta.  

● Estacions d’ensenyança: les codocents divideixen el contingut de la classe i també            
les alumnes. D’aquesta manera un grup comença amb una part del contingut i una              
codocent i després es canvia qui ensenya i el que s’ensenya.  

● Ensenyament diferenciat: una codocent és responsable d’un grup d’alumnes més          
reduit i l’altra del grup més ampli però ensenyen el mateix. S’emprarà, per exemple,              
per a fer un grup menys nombrós de les persones que no solen participar a les                
classes de ciències i un de més nombrós amb la resta de la classe a alguna de les                  
sessions.  

● Equip docent: les professores formen un equip en el qual les dues són             
responsables de l’ensenyança i no hi ha una que lideri per damunt de l’altra. És a dir,                 
van sincronitzades. 

 
Abans d’introduir la planificació de les sessions és interessant mencionar que els focus             
principals d’aquesta UD seran la diversitat d’éssers vius i la seva classificació. Per a              
aconseguir vertebrar-la d’una forma lògica i coherent i per facilitar que l’alumnat assoleixi els              
objectius proposats, l’hem estructurat en base a 4 cicles d’aprenentatge diferents que            
tenen una durada o altra en funció de la complexitat dels continguts que s’introdueixen. Val               
a dir que aquests cicles no es tracten com a components aïllats sinó que, gràcies al fil                 
conductor, serà possible anar-los enllaçant i donar un sentit global a la UD. 
 
Aquests cicles són: 

- Primer cicle. Què és viu i què no?: sessió 1. 
- Segon cicle. L’origen de la vida: sessió 2 i 3. 
- Tercer cicle. La diversitat dels éssers vius: sessió 4, 5, 6 i 7. 
- Quart cicle. La classificació dels éssers vius: sessió 8 i 9.  

 
Les sessions 10, 11 no estan incloses en cap cicle de la UD perquè seran una preparació                 
per a la realització de la prova final. Durant aquestes dues classes es farà un simulacre de                 
la prova final i es corregirà. A la sessió 12 hauran de culminar amb el producte final de la                   
unitat: la prova final, que serà competencial i inclourà activitats de cada cicle             
d’aprenentatge.  
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5.1. CICLE D’APRENENTATGE 1: Què és viu i què no? 

Sessió 1 

Sessió 1 
Context d’aprenentatge 
La Flàvia és una noia italiana que viu a l’Hospitalet de Llobregat des de fa 1 any amb els                   
seus pares, estan a punt d’obrir un restaurant a prop del barri de la Florida. Ella va a l’institut                   
Eduard Fontserè i ahir van anar d’excursió al riu Llobregat. Un company va trepitjar un bolet                
i ells, alertada, li va dir: 
- Vigila! Estàs matant un ésser viu! 
El company va dir-li que no, que un bolet no està viu. La Flàvia es va quedar pensant-hi… 
Qui té raó? 
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10, CC28, CC29,    
CC30. 
PS3: CC14. 
PS4: CC17.  

1. Contextualització i objectius  (5’) 
Es representarà el context i s’explicarà que al llarg         
d’aquesta UD acompanyarem a la Flàvia.  
També es compartiran els objectius específics de la        
sessió. 
 
2. Explorant idees prèvies (10’) 
Primer es demanarà a l’alumnat que, amb tot el que han           
viscut fins ara, responguin de forma individual (per escrit i          
a la llibreta) la pregunta: com saps tu que una cosa està            
viva?  
Després compartiran la resposta amb la persona del seu         
costat i hauran d’enriquir el que havien escrit.  
Per últim, es farà una posada en comú amb tot el grup            
classe i caldrà afegir aquells conceptes nous a la llibreta.  
Es farà una síntesi a la pissarra de tot allò que vagin dient.  
 
3. Què és viu i què no? (30’) 
Per a aquesta activitat es distribuiran en grups        
heterogenis de 3-4 persones (agrupació feta pel       
professorat). Projectarem una bateria d’imatges i els       
demanarem a cada grup que consensuïn què és un ésser          
viu i què no. Els demanarem que escriguin quin criteri han           
fet servir per a definir-ho i sobretot, què tenen en comú els            
éssers vius. (10’) 
 
A continuació, un portaveu de cada grup compartirà què         
han decidit que era viu i què no i haurà de justificar el per              
què en veu alta. A la pissarra, s’organitzarà en forma de           
mapa conceptual la informació més important. (10’) 
 
Tot seguit, s’afegirà informació bàsica de les tres funcions         
vitals dels éssers vius. (10’) 
 
4. Prova de sortida i diari d’aprenentatge (15’) 
Veure apartat d’avaluació i regulació.  

Fases del cicle i    
intencionalitat didàctica 
Activitat 1. Introducció de la     
unitat didàctica. 
Activitat 2. Aflorament d’idees    
prèvies i reestructuració de    
coneixements. 
Activitat 3. Exploració,   
introducció de nous   
coneixements i reestructuració   
(síntesi). 
Activitat 4. Aplicació dels    
continguts. S’utilitzarà com a    
avaluació i regulació dels    
aprenentatges.  
Objectius didàctics 
Ser capaç de distingir un     
ésser viu d’allò que no ho és       
justificant que els éssers vius     
realitzen les tres funcions vitals     
(relació, nutrició, reproducció). 
Descriure la pròpia percepció    
del paper dins un grup de      
treball.  
Gestió d’aula 
Mètode de codocència emprat:    
una docent ensenya i una     
docent observa i recull les     
dades de participació a l’aula.  
En aquesta sessió serà    
especialment important per   
part del docent gestionar una     
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participació dinàmica i   
constructiva per fer aflorar les     
idees prèvies sobre el model     
d’ésser viu i per conduir les      
intervencions cap a la    
formulació de les tres funcions     
vitals (seguint una bastida de     
tipus ERIT). 

 

Materials i recursos 
Ppt. 
Fitxa de prova de sortida i diari       
d’aprenentatge. 
Fitxa d’idees prèvies   
d’evolució. 
Dossier imprès per a l’alumnat     
del SIEI. 
Atenció a la diversitat 
En aquesta sessió les persones que tenen més dificultats d’aprenentatge seran incloses en             
un grup heterogeni de manera que quedin repartides en els diferents equips de 4. L’alumnat               
del SIEI també estrà repartit entre els grups i haurant de completar les activitats              
corresponent a la sessió 1 del dossier (que és una adaptació del que estaran fent amb les                 
companyes i per tant, podrà ser ajudat).  
Per altra part, el suport ppt està fet de forma molt explicativa i visual amb l’objectiu que                 
tothom pugui seguir-lo.  
Avaluació i regulació 
A l’inici es compartiran els objectius de la sessió, fet que permetrà que l’alumnat se’n               
apropii. És doncs una activitat d’autoregulació.  
 
Al final de la sessió (últims 15’) es passarà un full que hauran de realitzar de forma                 
individual i inclourà la prova de sortida (rúbrica d’avaluació, objectiu 1) i el diari              
d’aprenentatge. El diari ens permetrà avaluar la competència PS3 i s’utilitzarà l’objectiu 10             
de la rúbrica d’avaluació.  
 
Prova de sortida:  

Si fas memòria… La Flàvia s’havia quedat amb el dubte de si el bolet trepitjat estava viu o                  
no. Quina resposta li donaries ara, els bolets estan vius? Tant si penses que sí com si no,                  
podries explicar per què?  
 
Diari d’aprenentatge (I): 

En aquesta sessió hem ajudat a la Flàvia i hem après allò que està viu i allò què no ho està.                     
Per fer-ho hem treballat de valent amb l’ajuda de les nostres companyes i companys.              
Aprofita aquests minuts per relaxar-te i reflexionar sobre la classe d’avui: 
 

- Hem treballat individualment, en parelles i amb tota la classe. En quin moment de la               
classe t’has sentit més còmode? Per què ho penses? 

- Quan hem compartit en gran grup: 
- Què és allò que més m’ha agradat? 
- Què és allò que més m’ha costat? 
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La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
Feina per a casa 
Addicionalment, en aquesta primera sessió es repartirà una fitxa de feina per fer a casa de                
cara a la següent classe. Aquesta fitxa està enfocada a fer sorgir les idees prèvies sobre                
evolució direccional que pugui tenir l’alumnat i que ens ajudaran a enfocar la sessió 4.  
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5.2. CICLE D’APRENENTATGE 2: L’origen de la vida 

Sessió 2 
Sessió 2 
Context d’aprenentatge 
Un dia calorós del mes de juny, quan la Flàvia arriba a casa i va a preparar-se el dinar, es                    
troba un pot de brou florit. Han aparegut éssers vius? Tot això li fa pensar una estona. Entra                  
a l’habitació del seu germà, en Simone, que és biòleg i troba un llibre que es diu L’origen de                   
la vida a la terra. Quan l’obre, però, veu que només hi ha la portada i que està per escriure.                    
Ajudeu-la a fer el còmic!  
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10 , CC14. 
PS1: CC2. 
PS4: CC17. 

1. Contextualització i objectius  (5’) 
Es representarà el context d’avui i es compartiran els         
objectius específics de la sessió. 
 
2. Com va començar la vida a la Terra? (45’)  
En grups heterogenis de 4 persones (fets pel        
professorat i tenint en compte el grau de participació de          
les alumnes que el conformaran), hauran d’ordenar 6        
imatges de com es van donar les condicions idònies         
per a que hi hagués vida a la terra         
(http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/pla
neta_habitado/contenidos2.htm). Després, a partir d’un     
breu text que acompanya a cada imatge elles hauran         
d’escriure a sota de cada vinyeta un resum del que s’hi           
observa.  
A continuació caldrà que es preparin l’explicació del        
còmic per a presentar-lo davant la meitat de la classe,          
ja que cada codocent tindrà 3 grups de 4. Es farà servir            
la dinàmica de la plenària, de manera que la persona          
que presentarà serà escollida a l’atzar. Els grups que         
escolten seran es encarregats de recollir feedback i        
expressar-lo en veu alta. Les exposicions començaran       
després de 30 minuts d’haver començat l’activitat. 

  
 
 

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Introducció de la 
sessió. 
Activitat 2. Exploració, introducció 
de nous coneixements i 
reestructuració (síntesi). 
Activitat 3. Reflexió de com 
aprenem (metacognició).  
 
Objectius didàctics 
Explicar quines van ser les     
condicions que van propiciar l’inici     
de la vida  a la terra.  
Compartir en gran grup la feina      
realitzada amb un equip de treball. 
Prendre consciència de les    
tasques desenvolupades en el    
treball en grup i descriure com      
millorar-les. 
 
Gestió d’aula 
Aquesta sessió es conduirà en     
forma de codocència paral·lela .    
Això significa que el grup classe      
serà dividit en dos i que cada       
codocent conduirà la dinàmica de     
forma simètrica a la mateixa aula.      
En aquest cas, ambdós codocents     
hauran de vetllar per a que, tot i        
que la sessió es dona de manera       
paral·lela no esdevinguin aïllades i     
que tots dos subgrups puguin     
retroalimentar-se. 
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Materials i recursos 3. Tancament (10’) 
Veure apartat avaluació i regulació. Ppt. 

Distribució dels grups. 
Imatges del còmic per a cada      
grup. 
Fulls d’informació per a omplir les      
vinyetes del còmic. 
DIN-3. 
Qüestionari del diari   
d’aprenentatge (II). 
Dossier imprès per a l’alumnat del      
SIEI. 
Atenció a la diversitat 
En aquesta sessió es procurarà que els grups siguin heterogenis. Les persones del SIEI              
formaran part dels grups de 4 i, en tractar-se d’una tasca força manipulativa podran              
col·laborar en la confecció del còmic. A més a més, hauran de completar les activitats del                
dossier corresponents a la sessió 2, ja que tenen relació directe amb el que estaran fent.                
Per tant, les companyes les podran ajudar.  
En aquesta sessió introduirem el rol de “capitana d’equip” per a les persones amb altes               
capacitats. 
Avaluació i regulació 
A l’inici, en compartir els objectius, serà una forma d’autoregular l’aprenentatge.  
 
Referent a l’avaluació, se’ls advertirà que cada grup haurà d’entregar el còmic i que serà               
una part de la nota (rúbrica d’avaluació, objectiu 2, per a avaluar la competència CT2).  
 
La persona que exposi en veu alta el treball fet en el grup serà avaluada a través de                  
l’objectiu 11 de la rúbrica (d’aquesta manera s’avaluarà la competència PS1).  
 
També al tancament de la sessió es farà un exercici de metacognició relacionat amb la               
regulació, el diari d’aprenentatge (rúbrica d’avaluació, objectiu 10, que també servirà per            
avaluar la PS1). 
 
Diari d’aprenentatge (II): 

En aquestes últimes dues sessions hem ajudat a la Flàvia a completar el seu còmic i hem                 
descobert com es va iniciar la vida a la Terra! Amb les companyes i companys hem treballat                 
en grup i hem defensat en veu alta el nostre treball. Respira, relaxa’t i pensa sobre aquestes                 
classes: 

- Has participat en el teu grup per fer el còmic?  
- Com has ajudat als teus companys i companyes en aquesta tasca? 
- Com podries millorar encara més la teva feina en el treball en grup? 

 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
 
 
 

16 



Sessió 3 
Sessió 3 
Context d’aprenentatge 
La Flàvia ens ha agraït les vinyetes del còmic i explica que ja ho té una mica més clar però                    
hi ha un concepte que no acaba d’entendre: com va aparèixer l’oxigen de l’atmosfera?  
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10, CC14, CC29. 
CT4: CC15. 
PS1: CC2. 
PS4: CC17 

1. Objectius de la pràctica  (10’) 
A partir de la pregunta de la Flàvia, els hi          
preguntem si tenen alguna idea d’on surt l’oxigen de         
l’atmosfera. Com que és un concepte que ja s’ha         
treballat anteriorment, s’espera que surti la      
fotosíntesi. Se’ls explicarà que avui volem      
demostrar que de la fotosíntesi s’allibera un gas,        
l’oxigen, que va ser clau per la colonització del medi          
terrestre. Es recalcarà que la fotosíntesi és la forma         
que tenen les plantes de nodrir-se. Se’ls informarà        
també que hauran de fer un vídeo de l’experiment         
per a poder enviar-lo a la Flàvia.  
 
2. La pràctica (15’ +15’) 
La tècnica d’estacions d’ensenyança fa que la       
meitat del grup comenci un contingut amb una de         
les codocents i després salti a fer-ne un altre amb          
l’altra codocent (i vicerversa). En aquest cas la        
meitat del grup repassarà la teoria de la fotosíntesi         
des del punt de vista de la funció de nutrició així           
com els seus efectes en l’oxigenació de l’atmosfera        
primitiva. L’altre subgrup realitzarà la pràctica amb       
l’altra codocent i en segon lloc repassaran la teoria 
 
3. El vídeo (10’+10’) 
Cada grup haurà de gravar l’experiment i explicar        
en dos minuts què han fet i que s’observa com a           
resultat. Les docents supervisarem el vídeo per a        
evitar que hi hagi conceptes erronis. Primer tindran        
10 minuts per preparar-se i després hi haurà 10         
minuts de gravació. 
 

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la sessió      
anterior i presentació d’objectius. 
Activitat 2. Exploració, introducció de     
nous coneixements. 
Activitat 3. Reestructuració (síntesi). 
Objectius didàctics 
Exemplificar el fenomen de la     
fotosíntesi per explicar el canvi     
composició en l’atmosfera primitiva    
que va permetre la vida terrestre.  
Ser capaç de fer un bon ús del        
material de laboratori i l’espai.  
Compartir en un vídeo la feina      
realitzada amb un equip de treball. 
Gestió d’aula 
Es realitzarà al laboratori amb la      
meitat del grup (desdoblament).    
S’emprarà el model d’ estacions     
d’ensenyança , per tant el grup     
estarà partit en 2.  
L’alumnat ja coneix les normes del      
laboratori i per tant, s’espera que el       
comportament sigui l’adequat.  
Materials i recursos 
Protocol de la pràctica. 
Protocol adaptat. 
Material per al desenvolupament de     
la pràctica.  
Mòbils per gravar. 
Dossier imprès per a l’alumnat del      
SIEI. 
Atenció a la diversitat 
Per a atendre a la diversitat es faran els grups de treball de 4 persones d’una forma                 
heterogènia. A més a més es farà un protocol de la pràctica adaptat que contingui moltes                
més imatges per a l’alumnat amb dificultats per a entendre el català.  
Les persones del SIEI tindran al seu dossier les activitats 1 i 2 per a resoldre al llarg de la                    
sessió 3.  
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Avaluació i regulació 
La principal eina avaluativa de tots els objectius d’aquesta sessió és el producte final en               
forma de vídeo que hauran de gravar amb indicacions tant del procediment experimental             
com de les deduccions i relacions amb la història de la vida a la Terra. 
 
L’explicació dels canvis en l’atmosfera primitiva i la seva relació amb la fotosíntesi serà              
avaluada amb l’objectiu 3 de la rúbrica d’avaluació. 
 
L’exposició oral del vídeo, relacionat amb el CC2 de la PS1, s’avaluarà a partir de l’objectiu                
11 de la rúbrica d’avaluació.  
 
El bon ús dels materials i l’espai del laboratori serà avaluat amb l’objectiu 3 de la rúbrica                 
d’avaluació. 
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
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5.3. CICLE D’APRENENTATGE 3: La diversitat dels éssers vius 

Sessió 4 
Sessió 4 
Context d’aprenentatge 
La Flàvia els hi dóna les gràcies pels vídeos i diu que va veure molt clar d’on va sorgir                   
l’oxigen de l’atmosfera gràcies a la classe de 1r. Tot i així els hi planteja un nou repte! 
 
L’amic de la Flàvia, en Mathew, fa un mes que va marxar de l’institut perquè tornava a viure                  
a Alaska amb la seva família. Ahir a la tarda, quan la Flàvia va arribar a casa, el seu pare li                     
va donar un sobre. No us imagineu lo feliç que va ser quan va veure que a dins hi havia una                     
postal d’en Mathew! A la nit, però, quan anava a dormir, es va quedar pensant en la idea                  
que tots els animals que apareixien a la neu eren blancs i en canvi, aquest estiu ella havia                  
estat al parc de Molló, als Pirineus, i havia pogut veure ossos bruns, òlives de plomes d’un                 
color marronós castany…  
 
La Flàvia pregunta a l’alumnat de 1r: 
- Podríeu ajudar-me a entendre com pot ser això? 
Competències i CC Descripció 
CT2: CC11, CC12 
PS4: CC17 

1. Contextualització i objectius  (5’) 
Es tancarà el context de la sessió anterior i es          
representarà el d’avui (projectant la postal) i es        
compartiran els objectius específics de la sessió.  
 
2. El joc de l’evolució (20’+20’’) 
La classe es dividrà en 2 subgrups de manera que          
cada codocent serà l’encarregada d’explicar-lo a una       
meitat. Agruparem l’alumnat de 4 en 4 i cadascú dins          
l’equip tindrà un rol: la contadora, la caçadora, la         
temporitzadora i l’apuntadora. Se’ls especificaran les      
instruccions 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NYEFpNbx
Ri 
oT2GBL1fjUy3cIZrYmP10w) i se’ls facilitarà el     
material i cada grup farà unes quantes rondes del joc i           
després el professorat haurà de guiar la reflexió a         
partir de què ha passat? què hem observat? Aquí         
sortirà el concepte d’adaptació.  
 
Tornarem a iniciar el joc i a la 2a ronda es canviarà            
l’ambient, de manera que podrem veure com es        
redirigeix la selecció.  
 
Es guiarà la reflexió perquè s’acabi deduïnt que hi ha          
molta diversitat d’éssers vius perquè també hi ha        
molta diversitat d’ambients i condicions a les quals        
ens hem hagut d’adaptar. 
 

Fase del cicle 
Activitat 1. Connexió amb la sessió      
anterior i presentació de la sessió i       
els objectius.  
Activitat 2 i 3. Exploració,     
introducció de nous coneixements i     
reestructuració (síntesi). 
Intencionalitat didàctica 
Ser capaç de relacionar la     
diversitat d’éssers vius amb la     
dinàmica bàsica de l’adaptació al     
medi.   
Gestió d’aula 
Pel correcte desenvolupament   
d’aquesta sessió serà totalment    
necessari un bon funcionament    
dels rols dins de cada grup. Per       
això, s’invertirà prou temps a l’inici      
de la mateixa per verificar-ne la      
comprensió. 
A més, les docents hauran d’estar      
especialment atentes a guiar la     
reflexió cap al concepte    
d’adaptació al medi.  
Es farà servir la codocència     
paral·lela.  
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Materials i recursos 3. Reflexió final (15’) 
Al final de l’hora es dedicaran 15’ per a fer una           
posada en comú entre cada subgrup. Les alumnes        
aniran intervenint per a compartir un resum del que         
s’ha fet avui i s’intentarà que totes les persones         
participin.  

Ppt. 
Jocs impresos. 
Fitxa de seguiment del joc 
Fitxes amb els noms dels rols dins       
el grup.  
Dossier imprès per a l’alumnat del      
SIEI. 
Atenció a la diversitat 
Per atendre la diversitat, especialment actitudinal ja que aquesta sessió resultarà força            
dinàmica i diferent al tractar-se d’un joc, s’assignaran els rols de cada membre del grup per                
part de les docents en funció de les habilitats i necessitats particulars de cada alumne               
(especialment a l’alumnat de SIEI). 
Val a dir que les alumnes del SIEI tindran, al seu dossier, un qüestionari adaptat per a guiar                  
la reflexió després del joc (activitats 1, 2 i 3 de la sessió 4).  
Avaluació i regulació 
Aquesta sessió s’inicia tancant el context de la classe anterior i compartint els objectius              
principals com a estratègia de regulació. 
 
La fitxa de seguiment del joc inclou unes preguntes individuals al final. Aquestes fitxes es               
reculliran i, a banda de servir per avaluar la reflexió estreta a partir del joc, també serà útil                  
de cara a com enfocar la propera sessió (sessió 5) que forma part del mateix cicle                
d’aprenentatge. Per l’avaluació d’aquestes preguntes es farà servir l’indicador 4 de la rúbrica             
general (predir l’efecte d’un canvi d’ambient en la supervivència d’un ésser viu determinat). 
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
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Sessió 5 
Sessió 5 
Context d’aprenentatge 
És el mateix context que el de la sessió 4. 
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10, CC11, CC12. 
PS1: CC2. 
PS4: CC17. 

1. Do it now (15’) 
Al entrar a classe l’alumnat veu projectada una història         
relacionada amb del tema tractat en la sessió anterior: el          
que va succeïr amb les papallones negres de finals dels          
s.XIX.  
Es pregunta: Què va succeïr? Per què va desapareixer un          
tipus concret de papallones? Quines van ser les que van          
sobreviure?  
Tindran 5’ per a resoldre-ho individualment, 5’ per a         
compartir-ho en grups de 4 i 5’ per a fer la posada en comú              
amb tota la classe i corregir/ completar les respostes         
inicials.  
Això servirà per a sintetitzar el que ja es va veure en la             
classe passada.  
 
2. Contextualització i objectius  (5’) 
A través del do it now podrem reconnectar amb la sessió           
anterior i recuperar el context. També s’especificaran els        
objectius determinats de la sessió. 
 
3. Els pinçans  (10’) 
A continuació s’iniciarà una part magistral en la qual les          
dues codocents explicaran part del contingut. Es       
presentarà el viatge de Darwin i es farà especial èmfasi en           
l’exemple dels pinçans a les illes Galàpagos: com, en         
funció de l’alimentació, van esdevenir espècies diferents.  
 
4. Creem el nostre ésser viu (I) (30’) 
A continuació dividirem la classe en grups de 4-5 persones          
i cada grup rebrà una imatge d’un ambient molt concret.  
 
Abans d’iniciar amb la feina a fer, se’ls donarà una píldora           
d’informació per a evitar conceptes erronis molt comúns en         
evolució i ho transmetrem a partir de les idees prèvies que           
hagin sortit i s’hagin detectat a partir dels full de deures que            
se’ls va encomanar a la sessió 1. Es preveu, per exemple:           
lamarkisme per explicar l’evolució o bé creure que és un          
procés molt ràpid i que implica voluntat de l’ésser viu. 
 
La tasca que s’encomanarà a les alumnes serà que         
s’inventin un ésser viu que estigui el màxim adaptat         
possible en el medi que els hi ha tocat. S’explicarà que           
totes les membres del grup cal que vagin anotant a la           
llibreta el per què de cada característica que escullen ja          

Fases del cicle i    
intencionalitat didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la     
sessió anterior, aplicació i    
reestructuració (síntesi). 
Activitat 2. Introducció de la     
sessió. 
Activitat 3. Introducció de    
nous coneixements. 
Activitat 4. Aplicació de    
coneixements.  
 
Objectius didàctics 
Predir l’efecte d’un canvi    
d’ambient en la supervivència    
d’un ésser viu determinat. 
Crear un ésser viu adaptat a      
un ambient concret. 
Gestió d’aula 
En aquesta classe, la 1a part      
(activitats 1, 2 i 3) s’emprarà      
la codocència d’ equip   
docent. Les professores   
s’organitzaran per a explicar    
plegades i davant de tot el      
grup classe. En l’activitat 4 les      
dues seran responsables de    
tots els grups, per tant aniran      
circulant i ajudant allà on hi      
hagi la necessitat. 
Materials i recursos 
Ppt. 
Fotos impreses en color dels     
ambients. 
Llàpissos de colors. 
Dossier imprès per a l’alumnat     
del SIEI. 
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que ho necessitaran en un futur. Recordarem la        
importància de parlar de les 3 funcions vitals per a justificar           
que són éssers vius. Aquesta activitat es continuarà en la          
pròxima sessió.  

Atenció a la diversitat 
Per a adaptar la 1a activitat (do it now) les persones del SIEI faran l’activitat 1 de la sessió 5                    
del dossier. També s’imprimirà la mateixa activitat del dossier per a les persones que tenen               
dificultat en la comprensió de la llengua.  
En la quarta activitat estaran en un grups heterogenis i l’alumnat del SIEI haurà de fer                
l’activitat 2 corresponent a la sessió 5 del seu dossier. 
El suport ppt d’aquesta classe és molt visual de manera que pretén acompanyar a les               
alumnes que puguin tenir major dificultat. 
En aquesta sessió es donarà de nou el rol de “capitana d’equip” per a les persones amb                 
altes capacitats, de manera que si aconsegueixen que tot l’equip compleixi amb les tasques              
a fer al llarg de la sessió, rebran un punt positiu. 
Avaluació i regulació 
Pel que fa a la regulació, aquesta classe s’iniciarà enllaçant-la amb el joc que es va fer en                  
l’anterior. A més a més, es compartiran els objectius a l’inici de la sessió. 
 
L’activitat 1 s’avaluarà quan es recullin les llibretes al final de la UD. L’important serà que la                 
persona hagi afegit/millorat la resposta a partir del que es dirà a classe, en la posada en                 
comú (rúbrica d’avaluació, objectiu 4).  
 
Com que l’activitat 4 continuarà en la sessió següent l’avaluació es farà posteriorment             
(rúbrica d’avaluació, objectiu 5).  
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
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Sessió 6 
 
Sessió 6 
Context d’aprenentatge 
Continuem amb el context de la postal dels animals blancs i a la sessió d’avui es pretén ja,                  
donar resposta a la Flàvia i explicar-li el per què.  
Competències i CC Descripció 
CT2:  CC10, CC11, CC12. 
PS1: CC2. 
PS3: CC14. 
PS4: CC17. 

1. Contextualització i objectius  (10’) 
Es compartirà que avui hem de poder explicar a la Flàvia           
per què tots els animals de la postal són blancs.  
També es compartiran els objectius específics de la sessió. 
Mitjançant preguntes que l’alumnat haurà de contestar en        
veu alta, es recuperarà què fèiem a la sessió anterior.  
 
2. Creem el nostre ésser viu (20’+10’+10’) 
Continuem amb l’activitat de la sessió anterior i els         
expliquem que en 20 minuts han de tenir l’ésser viu llest i            
una explicació del per què de cada característica. Tots els          
membres dels grups han de saber justificar com és que han           
escollit uns trets i no uns altres ja que a continuació la            
dinàmica de compartir serà en petits grupets: es dividirà la          
classe en 4 grups de manera que en cadascun hi hagi una            
persona creadora d’un ésser viu adaptat a un ambient         
diferent. D’aquesta manera tothom haurà d’explicar què       
han creat i per què. Tindran 2 min/ persona per a exposar i             
les persones oïents podran donar feedback i fer preguntes         
quan acabin. Serà com la dinàmica dels grups d’experts.  
La següent part de la sessió serà altra vegada amb el grup            
original: posaran en comú el feedback que se’ls hi haurà          
donat i podran fer les modificacions que considerin per a          
entregar l’ésser viu que han creat i la justificació.  
  
3. Responem a la Flàvia  (10’) 
A continuació, entre tota la classe i de forma oral, tornarem           
a la pregunta inicial: tots els animals que apareixien a la           
postal d’Alaska, a la neu, eren blancs i en canvi, aquest           
estiu ella havia estat al parc de Molló, als Pirineus, i havia            
pogut veure ossos bruns, òlives de plomes d’un color         
marronsós castany… La Flàvia pregunta a l’alumnat de 1r: 
- Podríeu ajudar-me a entendre com pot ser això? 
Es preguntarà en veu alta què passaria si els éssers vius           
que han creat elles de cop i volta canviessin l’ambient per           
un canvi radical del clima i esdevinguessin habitants d’un         
lloc com el paisatge de la imatge.  
A partir d’aquí, quan es parli d’adaptacions s’orientarà a         
l’alumnat perquè pugui donar resposta a la pregunta.  
 
 
 

Fases del cicle i    
intencionalitat didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la     
sessió anterior i introducció de     
la sessió. 
Activitat 2. Aplicació de    
coneixements.  
Activitat 3. Reestructuració   
(síntesi). 
Activitat 4. Metacognició i    
autoregulació. 
Objectius didàctics 
Crear un ésser viu adaptat a      
un ambient concret. 
Exposar i defensar un ésser     
viu creat per a viure en un       
ambient determinat.  
Gestió d’aula 
En un inici la contextualització     
i compartir els objectius es     
farà per a tot el grup però tot        
seguit, quan hagin de    
començar a realitzar l’activitat    
2 s’emprarà el model    
d’ ensenyança paral·lela, de   
manerea que cada docent    
serà responsable de la meitat     
dels grups. La dinàmica    
emprada per a compartir    
l’ésser viu creat serà la de      
grup d’experts.  
A la part final de la classe,       
una professora explicarà i    
guiarà la reflexió mentre que     
l’altra circularà per la classe,     
atenent a aquelles alumnes    
amb més dificultats. 
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Materials i recursos 4. Diari d’aprenentatge III (tasca per a fer a casa) 
Al final de la sessió se’ls entregarà la fitxa del diari           
d’aprenentatge que comprèn varis aspectes de      
metacognició i reflexió de les sessions 4, 5 i 6.  

Ppt. 
Fitxes de descripció dels    
ambients. 
Llàpissos de colors. 
Dossier imprès per a l’alumnat     
del SIEI. 
Atenció a la diversitat 
Per a la posada en comú de l’ésser viu amb la resta de grups, les persones del SIEI aniran                   
amb algú altre del mateix grup i se’ls demanarà que ho expliquin col·laborant. 
Pel que fa al diari d’aprenentatge, rebran una versió adaptada més senzilla. 
Avaluació i regulació 
S’iniciarà la sessió recuperant què estàvem fent en l’anterior sessió. Es compartiran els             
objectius de la classe i quin serà l’ordre de successió de les diferents activitats.  
Per altra part, de deures hauran de respondre al diari d’aprenentatge, que serà també una               
activitat d’autoregulació.  
 
Diari d’aprenentatge III: 

Durant aquests últims dies hem après per què hi ha tanta i tanta diversitat d’ésser vius! Hem                 
jugat amb les companyes i companys i també hem creat el nostre propi ésser viu. Quanta                
feina hem fet! Pensa sobre aquestes últimes classes i respon:  

- Jugant al joc de l’evolució vas sentir-te ajudat per algún company o companya? I tu,               
vas ajudar algú? A qui? 

- Quan heu creat el vostre ésser viu, quines dificultats o problemes us heu trobat?              
Com els heu solucionat? 

- Quan has defensat el vostre ésser viu als altres grups, t’has sentit escoltat/da? Què              
demanaries als teus companys i companyes per sentir-te millor quan parles en veu             
alta? 

 
A partir del diari d’aprenentatge i l’observació a l’aula es podran avaluar les habilitats i               
actituds per al treball en grup (competència PS3, CC14). Per a això s’ha dissenyat l’objectiu               
12 de la rúbrica.  
 
Referent a l’avaluació d’aquesta sessió i part de l’anterior, en acabar la classe es recollirà               
l’ésser viu que ha creat cada grup i la justificació. Es farà servir la rúbrica d’avaluació, a                 
partir de l’objectiu 5. El mateix objectiu ens permet avaluar també la creativitat de l’ésser viu                
creat (competència PS1, CC2).  
 
Les presentacions de part de les alumnes també serviran per a ubicar-les en un nivell de la                 
rúbrica i es faran servir els idicadors de l’objectiu 11. S’intentarà recollir informació             
especialment d’aquelles que no van presentar en gran grup a la sessió 2.  
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
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Sessió 7 
Sessió 7 
Context d’aprenentatge 
Fa uns mesos va ser l’aniversari de la Flàvia. Els pares li van regalar un canari femella de                  
color groc. Com que ja té un lloro a casa, va estar molt contenta de pensar que compartirien                  
gàbia i així, potser, tindrien filles! Tot i així han passat els mesos i no hi ha hagut cap                   
naixement.  
Però en canvi, la cosa resulta ben curiosa: la veïna de dalt també té un canari i es veu que                    
fa unes setmanes, quan la Flàvia i la seva família van anar de viatge a Itàlia a veure l’àvia,                   
van deixar-los a la mateixa gàbia. I en aquest cas, sí que hi ha hagut sort! La veïna ha                   
baixat avui a veure a la Flàvia per a dir-li que han posat ous! 
La Flàvia no acaba d’entendre perquè a casa seva no neixen més ocells... 
 
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10, CC11 
PS1: CC2 
PS4: CC17 

1. Do it now (10’) 
Al entrar a classe l’alumnat veu projectat un ambient         
concret i un ésser viu dels que van crear a la sessió            
anterior escollit a l’atzar. Es preguntarà: creus que        
aquest ésser viu fictici sobreviuria al medi de la         
imatge? Explica per què sí o per què no. Tindran 5’           
per a resoldre-ho individualment, 5’ per a la posada         
en comú amb tota la classe i corregir/ completar les          
respostes inicials.  
Això servirà per a recordar què es va fer a la sessió            
anterior.  
 
2. Contextualització i objectius  (5’) 
Es llegirà el nou context i s’especificaran els objectius         
concrets de la sessió. 
 
3. El canari femella i el lloro (5’+5’+10) 
A continuació se’ls demanarà que de forma individual        
intentin explicar la solució del problema que planteja        
la Flàvia, de manera que puguin sortir idees prèvies         
del concepte d’espècie. (5’) 
 
Després es farà una posada en comú amb tota la          
classe (5’) i es procedirà a una part magistral (10’) on           
s’introduirà el concepte d’espècie, tot lligant-ho amb       
els coneixements que ja tenien del tema. També se’ls         
explicarà com s’escriuen els noms de les espècies        
utilitzant la nomenclatura binomial . 
 
4. Són o no són espècies... (15’) 
Per parelles o trios es repartiran casos simples amb         
dos organismes a cada cas. Hauran de justificar si         
els dos éssers vius que es presenten en el cas són           
de la mateixa espècie o no i anotar-ho a la llibreta           
(8’). A continuació ho compartirem en gran grup (7’). 

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la sessió      
anterior, aplicació i reestructuració    
(síntesi). 
Activitat 2. Introducció de la sessió. 
Activitat 3. Exploració d’idees    
prèvies i introducció de    
coneixements.  
Activitat 4. Aplicació de    
coneixements i reestructuració   
(síntesi).  
Activitat 5. Aplicació de    
coneixements. 
Objectius didàctics 
Ser capaç d’ utilitzar el concepte     
d’espècie amb criteri científic. 
Ser capaç d’ escriure els noms de      
les espècies utilitzant la    
nomenclatura binomial.  
Gestió d’aula 
En aquesta sessió es durà a terme       
la tècnica d’ una ensenya, una     
circula. Amb aquesta tècnica una     
de les codocents lidera les     
instruccions magistrals l’altre   
codocent es dedica a atendre els      
dubtes del treball de cada parella 
Materials i recursos 
Ppt. 
Fitxes dels casos per a cada grup. 
Prova final. 
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Dossier imprès per a l’alumnat del      
SIEI. 

5. Tancament i metacognició (10’) 
A continuació es farà una petita prova de sortida         
individual per a comprovar que tothom ha assolit el         
coneixement que es pretenia al llarg de la sessió i es           
recollirà al final de l’hora (consultar apartat       
d’avaluació i regulació). La fitxa que hauran       
d’entregar també inclourà unes breus qüestions del       
diari d’aprenentatge IV. 

Atenció a la diversitat 
Per a atendre la diversitat en aquesta sessió, de nou les alumnes del SIEI estaran en un                 
grup de 3 i hauran de resoldre les qüestions relacionades amb el que es treballarà a la                 
classe (activitats de la sessió 7) amb l’ajuda de les seves companyes.  
El ppt serà molt visual per a facilitar la comprensió de la sessió a les persones amb més                  
problemes idiomàtics.  
Per a alumnes amb altes capacitats, si en realitzar l’activitat 4 amb una parella acabessin la                
tasca ràpid, se’ls donaria un cas diferent per a que busquessin de nou una resposta i ho                 
justifiquessin.  
Avaluació i regulació 
Pel que fa a la regulació, en iniciar la classe es compartiran els objectius amb l’alumnat i es                  
farà una breu activitat per a connectar amb la sessió anterior. Al final de la sessió, l’alumnat                 
haurà de respondre al diari d’aprenentatge IV i a una prova de sortida.  
 
Diari d’aprenentatge IV: 

Avui hem tornat a treballar en grups i a defensar el que pensem en veu alta davant de tota                   
la classe. No parem de xerrar! Pensant en la classe d’avui: 

- Has parlat en veu alta davant de tota la classe? Et resulta fàcil fer-ho? 
- Si et resulta fàcil, què creus que t’ajuda a fer-ho? Si et resulta difícil, què creus que                 

t’ajudaria a fer-ho? 
 

 Prova de sortida 

- A partir de tot el que hem vist avui, podries explicar com és que el lloro i el canari de                    
la Flàvia no han tingut filles? 

- Escriu correctament el nom de l’espècie dels canaris: SERINUS CANARIA. 
 
La competència CT2 s’avaluarà utilitzant els objectius 7 i 8 de la rúbrica general.  
 
La competència PS1 (CC2) s’avaluarà a partir de l’objectiu 11 de la rúbrica d’avaluació.  
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
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5.4. CICLE D’APRENENTATGE 4: Què vol dir classificar? 

Sessió 8 
Sessió 8 
Context d’aprenentatge 
Els pares de la Flàvia ens envien un mail demanant ajuda: estan intentant organitzar el seu                
magatzem de pasta del restaurant que estan a punt d’obrir a l’Hospitalet. Ens demanen              
quina és la millor forma de fer-ho per a tenir-ho ordenat i que tothom sàpiga on va cada                  
tipus.  
Competències i CC Descripció 
CT2: CC11. 
PS1: CC2. 
PS3: CC14. 
PS4: CC17 

1. Do it now (10’) 
Les professores entregarem la prova del final de la sessió 7           
amb els errors marcats i deixarem 5’ perquè, en parelles, els           
corregeixin intentant modificar-los. Després es farà una       
posada en comú per a assegurar-nos que tot l’alumnat ha          
entès el concepte d’espècie.  
 
2. Contextualització i objectius (5’) 
Es llegirà el nou context i s’especificaran els objectius         
concrets de la sessió. 
 
3. Classifiquem la pasta (35’) 
Per a dur a terme aquesta activitat, en primer lloc s’explicarà           
molt breument com fer una clau dicotòmica. 
Després es dividirà la classe de forma asimètrica: les         
professores formaran un grup nombrós i un altre amb un          
nombre d’alumnes menor, que són aquelles persones que        
solen participar menys a les classes de ciències. D’aquesta         
manera, un dels grups anirà amb una de les codocents i           
l’altre amb l’altra codocent. 
 
Dins dels dos subgrups amb els quals s’ha dividit la classe,           
l’activitat a desenvolupar serà la mateixa: es faran grupets de          
4 i, per a cada equip es donaran primer 8 tipus diferents de             
pasta (espaguetis, macarrons llisos, macarrons amb relleu,       
tallarines, llaços,…) i els explicarem que han d’anar dividint         
sempre en dos grups de manera que al final cada tipus de            
pasta quedi sol. Cada vegada que decideixen dividir han         
d’escriure quin motiu han utilitzat. El resultat final és doncs,          
un arbre de pasta. Quan el tinguin ja fet se’ls donaran 2 tipus             
nous de pasta de manera que pot ser que hagin de canviar            
els criteris i refer la classificació.  
S’explicarà que totes les persones del grup han de ser          
capaces d’explicar per què han escollit fer així la classificació          
dins del seu equip ja que serà necessari per a l’activitat final.  
  
 
4. Defensem la classificació de pasta  (10’) 
Mitjançant la dinàmica de la plenària, una persona de cada          

Fases del cicle i    
intencionalitat didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la     
sessió anterior i   
reestructuració (síntesi). 
Activitat 2. Introducció de la     
sessió. 
Activitat 3. Exploració   
d’idees prèvies i introducció    
de coneixements.  
Activitat 4. Reestructuració   
(síntesi).  
Objectius didàctics 
Ser capaç de crear una clau      
dicotòmica senzilla establint   
criteris de classificació. 
Defensar en veu alta els     
criteris de classificació   
escollits.  
Treballar en gran grup de     
forma responsable. 
Gestió d’aula 
La tècnica de codocència    
emprada és la   
d’ ensenyança 
diferenciada .  
A la part final de la sessió,       
per a compartir la feina feta,      
es farà servir la tècnica de      
la plenària.  
Materials i recursos 
Ppt. 
10 tipus diferent de pasta.  
Fulls DIN-3. 
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Dossier imprès per a    
l’alumnat del SIEI. 

grup de 4 escollida a l’atzar presentarà davant del seu          
subgrup classe la classificació que han escollit fer en 2’.  
A continuació la resta de persones podran fer preguntes.  
S’acabarà tancant amb la conclusió que no hi ha una única           
manera bona de classificar.  

Atenció a la diversitat 
Per a aquesta activitat de classificació que faran a partir de la pasta, s’ha dividit a l’alumnat                 
del SIEI en els diferents grups de treball de manera que podran treballar sent ajudades per                
les companyes. Hauran de completar la feina del dossier corresponent a aquesta sessió.  
De nou, a les alumnes amb altes capacitats se’ls donarà el rol de capitanes d’equip de                
manera que tindran la responsabilitat que totes les integrants del grup assoleixin els             
objectius al final de la classe. 
Avaluació i regulació 
Pel que fa a la regulació, en aquesta sessió iniciaran la classe corregint els errors del que es                  
va veure en la sessió anterior. A més a més, des de l’inici compartirem els objectius de la                  
sessió. 
 
L’avaluació de com realitzar una clau dicotòmica es farà per a cada grup, quan la tinguin                
finalitzada i l’hagin defensat. Utilitzarem els indicadors de l’objectiu 6 de la rúbrica.  
 
Per a avaluar a la persona que presenti de cada grup es faran servir els nivells de l’objectiu                  
11 de la rúbrica. S’intentarà recollir informació especialment d’aquelles que no van presentar             
en gran grup a la sessió 2 ni a la 6.  
 
Mitjançant l’observació a l’aula també es podran avaluar les habilitats i actituds per al treball               
en grup (competència PS3, CC14) i es faran servir els nivells de l’objectiu 12 de la rúbrica. 
 
La competència PS4 (CC17) s’avaluarà a partir de la observació que faran les codocents a               
l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de totes les                
sessions de la UD.  
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Sessió 9 
Sessió 9 
Context d’aprenentatge 
Els del restaurant ens donen les gràcies per totes les classificacions. El germà de la Flàvia,                
el Simone, no es creu que ho hagin fet nois i noies de 1r d’ESO i els hi demana que, abans                     
de cantar victòria, resolguin un repte més que serà fer una classificació molt més difícils.               
Podreu aconseguir-ho?   
Competències i CC Descripció 
CT2: CC10, CC11. 
PS3: CC14.  
PS4: CC17. 

1. Contextualització i objectius  (5’) 
Es llegirà el nou context i s’especificaran els        
objectius concrets de la sessió. 
 
2. Classifiquem éssers vius i inerts  (45’) 
Per a aquesta part de la classe (35’), recuperarem         
els grups que van fer per a classificar la pasta i           
se’ls donarà una pila de targetes amb éssers vius         
molt variats i també d’inerts. Els demanarem que        
facin una classificació des del punt de vista        
evolutiu. Els éssers vius tindran a sota escrit el         
nom de l’espècie.  
 
Es penjarà una línia de temps amb un cordill al          
final de la classe. En aquesta línia apareixen a         
distancies proporcionals els caràcters dels éssers      
vius més útils per establir la classificació dels        
éssers vius (ex: uni o pluricel·lular, vida a dins o          
fora de l’aigua, autòtrof o heteròtrof,      
vertebrats/invertebrats, vivíper o ovípers). 
 
Així doncs, cada grup haurà de construir el seu         
arbre prenent com a criteris de classificació els de         
la línia temporal. El producte final en DIN-A3 serà         
la que s’avaluarà.  
 
Es farà finalment una reflexió en veu alta sobre les          
diferents classifiació introduint, si escau, les      
característiques de classificació dels cinc regnes.  
 
3. Diari d’aprenentatge V 
Consultar apartat d’avaluació i metacognició.  

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la sessió 
anterior i introducció de la sessió. 
Activitat 2. Aplicació de coneixements i 
reestructuració (síntesi).  
Activitat 3. Metacognició i reflexió de 
l’evolució al llarg de la UD. 
Objectius didàctics 
Ser capaç d’ establir criteris de     
classificació.  
Ser capaç de construir un arbre      
filogenètic amb claus dicotòmiques. 
Gestió d’aula 
En aquesta sessió es tornarà a repetir       
el model de gestió d'aula de la sessió        
8. En aquesta ocasió amb especial      
focus en la gestió de les alumnes que        
han d'aixecar-se a consultar la línia del       
temps.  
Materials i recursos 
Ppt. 
Activitat de les figures geomètriques.  
Imatges dels elements a classificar.  
Fulls DIN-3. 
Dossier imprès per a l’alumnat del SIEI. 

Atenció a la diversitat 
Per a atendre a la diversitat, de nou es plantejaran una sèrie d’activitats per a l’alumnat del                 
SIEI que estaran incloses en el seu dossier i seran una adaptació més senzilla del que                
s’estigui fent a classe.  
De nou, quan treballin per grups es tornarà a assignar el rol de capitana. 
Avaluació i regulació 
Pel que fa a la regulació, amb l’alumnat es compartiran els objectius de la sessió a l’inici de                  
la classe.  
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Al final de la sessió hauran de fer una activitat de metacognició, que consisteix en la part V                  
del diari d’aprenentatge.  
 
Diari d’aprenentatge V: 

Ens hem passat els últims dies classificant de tot, des de pasta pel restaurant de la Flàvia                 
als éssers vius més diversos! De nou, hem hagut de treballar amb els companys i               
companyes per fer activitats que no sempre han estat fàcils i moltes vegades hem hagut de                
defensar-les en veu alta. Ara que ja portem molts dies treballant en grup, relaxa’t i torna-hi a                 
pensar: 

- Has treballat en grup de la mateixa manera aquests últims dies o has canviat la teva 
manera de treballar? Què creus que has millorat en el teu treball en grup? 

- Et trobes ara més còmode participant en el treball en grup?  
- Et trobes ara més còmode participant en veu alta per tota la classe? Si és així, què 

creus que t’ha ajudat? 
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. Es recollirà informació al llarg de                
totes les sessions de la UD.  
 
La competència CCT2 s’avaluarà seguint els criteris de l’objectiu 9 de la rúbrica general.  
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5.5. Preparació per a la prova final i prova final  

Sessió 10 
Sessió 10 
Competències i CC Descripció 
CT: en aquesta sessió es treballaran tots       
els continguts claus vistos al llarg de la        
UD ja que és una preparació de la prova         
final.  
PS1: CC2. 

1. Objectius  (10’) 
La classe es destinarà a realitzar un simulacre        
de la prova final.  
Primer de tot es compartirà amb l’alumnat que        
l’objectiu principal és preparar-les per a fer una        
bona prova final i acabar d’organitzar tot allò que         
hem anat aprenent al llarg del tema. Per això         
se’ls demanarà que de forma individual i/o       
col·laborant amb la parella, facin el simulacre de        
prova final. Farem èmfasi que durant el mes        
hem après sobre un munt de temes de biologia         
que seguirem treballant al llarg del curs. 
 
2. Responem el simulacre de forma      
individual/ en parella (40’) 
Hauran de treballar de forma individual o en        
parella amb l’objectiu de finalitzar el simulacre       
en 40 minuts.  
A la pissarra es projectarà un ppt amb els         
timings orientatius per a destinar a la ressolució        
de cada pregunta. 
 
També s’advertirà que allò que no puguin acabar        
a classe serà per deures i que ho han de portar           
a la sessió 11 perquè es treballarà sobre la feina          
feta.  
 
3. Què hauria de saber fer… (10’) 
En els últims 10 minuts se’ls passarà un quadre         
on apareix tot el que han de saber fer per a           
l’examen final i els hi demanarem que, de forma         
individual, el completin i se’l quedin per a ser         
més conscients on han de concentrar esforços a        
l’hora d’estudiar.  
 

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Introducció de la sessió. 
Activitat 2. Resoldre les preguntes     
plantejades a partir de tot allò après al        
llarg de la UD. Serà molt important la        
reestructuració d’idees (síntesi). 
Activitat 3. Metacognició per a prendre      
consciència de què domino més i què       
em cal estudiar. 
Objectius didàctics 
L’alumnat és capaç de resoldre les      
qüestions plantejades.  
L’alumnat és capaç de detectar aquells      
coneixements que ja ha assolit i aquells       
en què ha de millorar. 
Gestió d’aula 
La tècnica de codocència emprada és la       
d’ ensenyança paral·lela, en que les     
dues professores circularan per a     
resoldre els dubtes que vagin sorgint a       
l’aula.  
Materials i recursos 
Simulacres d’examen. 
Simulacres d’examen del SIEI. 
Fitxa què hauria de saber fer.  
Adaptació de la fitxa què hauria de saber        
fer.  

Atenció a la diversitat 
En aquesta sessió l’alumnat del SIEI treballarà amb el seu simulacre però asseguts com              
sempre, entre la resta de companyes. D’aquesta manera si tenen dubtes, a part de              
preguntar a les professores poden preguntar a les companyes.  
La diversitat de preguntes del simulacre permetrà que n’hi hagi de tipologia diversa i de               
complexitat diferent.  
Per altra part es farà una versió adaptada de què hauria de saber fer de manera que serà                  
també una eina per a superar la prova final amb èxit.  
 

31 



Avaluació i regulació 
En aquest cas la regulació es farà a l’inici de la sessió en compartir els objectius però també                  
al llarg de la sessió quan hagin de prendre consciència de què han après i consolidat i quins                  
són els aspectes del tema en què els cal acabar de repassar abans de la prova final. Just                  
abans d’acabar la sessió se’ls passarà una fitxa on hauran de marcar quins aprenentatges              
han assolit i quins encara no del tot per a facilitar-los la tasca d’estudi. 
 
L’avaluació del simulacre es farà a partir del que hagin obtingut al final de la sessió 11 i es                   
revisarà quan presentin la llibreta. 
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Sessió 11 
Sessió 11 
Competències i CC Descripció 
CT: en aquesta sessió es     
treballaran tots els continguts claus     
vistos al llarg de la UD ja que és         
una preparació de la prova final.  
PS1: CC2. 
PS3: CC14. 
PS4: CC17. 

1. Objectius  (5’) 
Al llarg de la classe es corregirà el simulacre de la           
prova final realitzat a la sessió 10.  
A l’inici es compartirà amb l’alumnat que l’objectiu        
principal és que en sortir de la classe, hagin pogut          
resoldre tots els dubtes i es sentin preparades per a          
fer front a la prova final amb èxit i demostrar tot el que             
han après en aquest tema. Per això es farà la          
correcció del simulacre d’examen que van realitzar en        
la sessió anterior (i han acabat de deures).  
 
2. Correcció en petits grups (25’) 
Treballaran en grups de 4 (diferents de la gent amb          
qui seuen normalment) fent una posada en comú de         
les respostes de cada pregunta i millorant el que         
tenien originalment a partir del que afegeixin les        
companyes.  
A la pissarra es projectarà un ppt amb els timings          
orientatius per a destinar a la correcció de cada         
pregunta. 
 
3. Correcció en gran grup (30’) 
Durant la última mitja hora es farà una posada en          
comú amb tot el grup classe. Farem èmfasis en         
aquells conceptes més complicats que no hagin       
quedat clars. La idea és que vagin intervenint        
persones de diferents grups a partir de les respostes         
que ja han comentat i que, tothom pugui acabar de          
corregir i enriquir les solucions del simulacre. 

Fases del cicle i intencionalitat     
didàctica 
Activitat 1. Connexió amb la sessió      
anterior i introducció de la sessió. 
Activitat 2 i 3. Compartir la      
informació, millorar les respostes i     
reestructuració d’idees (síntesi). 
Objectius didàctics 
L’alumnat és capaç de resoldre les      
qüestions plantejades compartint   
en petit i gran grup.  
Gestió d’aula 
La tècnica de codocència emprada     
és la d’ ensenyança diferenciada    
en que una professorà portarà la      
correcció del simulacre de l’alumnat     
del SIEI i l’altra s’encarregarà de la       
correcció del simulacre de la resta      
del grup classe.  
Materials i recursos 
Ppt. 
Atenció a la diversitat 
En aquesta sessió l’alumnat del SIEI treballarà en un mateix grup i rebran el suport d’una de                 
les codocents. D’aquesta manera ens podrem assegurar que han consolidat tots els            
conceptes.  
Avaluació i regulació 
En aquest cas la regulació es farà a l’inici de la sessió en compartir els objectius però també                  
al llarg de la sessió quan hagin de prendre consciència de què han après i consolidat i quins                  
són els aspectes del tema en què els cal acabar de repassar abans de la prova final.  
 
L’avaluació del simulacre es farà a partir del que hagin obtingut al final de la sessió 11 i es                   
revisarà quan presentin la llibreta.  
 
La competència PS1 (CC2) s’avaluarà a partir de l’objectiu 11 de la rúbrica d’avaluació.              
Aquesta informació es recollirà per part de les codocents durant la sessió, tant quan              
comparteixin en petit grup com quan ho facin davant la classe.  
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A de l’observació a l’aula per part de les codocents durant la primera meitat de la classe, es                  
podran avaluar les habilitats i actituds per al treball en grup (competència PS3, CC14). Per a                
això s’ha dissenyat l’objectiu 12 de la rúbrica.  
 
La competència PS4 (CC17) es podrà avaluar a partir de la observació que faran les               
codocents a l’aula i s’utilitzarà l’objectiu 13 de la rúbrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



Sessió 12: Prova final 
Sessió 12 
Competències i CC Descripció 
CT2: en la prova final apareixeran tots els        
continguts claus vistos al llarg de la UD.  
PS1: CC9. 

Se’ls repartirà la prova final i l’alumnat       
haurà de resoldre-la de forma individual.      
Les professores circularan per la classe i       
resoldran aquells dubtes que es plantegin.  Materials i recursos 

Prova final impresa. 
Adaptacions de la prova final. 
Diccionari català-xinès. 
Atenció a la diversitat 
Per a aquesta sessió es portaran varies versions de la prova final: 
- Prova final: la diversitat de preguntes de la prova permetrà que n’hi hagi de tipologia                
diversa i de complexitat diferent.  
- Prova final amb els enunciats en xinès. 
- Prova final per a l’alumnat del SIEI, que va en concordança amb el dossier que se’ls ha                  
encarregat al llarg de la UD. 
- Prova final per a l’alumnat amb PIs deguts a dificultats d’aprenentatge diverses. 
Avaluació i regulació 
Per a veure el desgloç de com s’avaluarà cada pregunta de la prova final, anar a l’apartat                 
d’instruments i criteris d’avaluació, en què s’inclouen les preguntes de l’examen amb els             
objectius que s’avaluen en cadascuna.  
 
A més a més, en la prova s’incloura una última activitat de reflexió (que és també, en part, 
regulació). Les preguntes que es faran es mostren a continuació:  

- Què és el que més t’ha agradat d’aquest tema? Per què? 
- Què t’ha agradat menys d’aquest tema? Com ho canviaries? 

 
El CC9 de la competència PS1 s’avaluarà a partir de l’objectiu 14 de la rúbrica d’avaluació. 
Es podrà situar a l’alumnat en un dels nivells a partir de l’anàlisi de la pregunta de reflexió 
que es mostra anteriorment i que estarà inclosa a l’examen.  
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6. Instruments i criteris d’avaluació 
 
A continuació es presenten dues rúbriques d’avaluació en format taula: una primera, que             
servirà per a avaluar els objectius relacionats amb les competències de l’àmbit            
cientificotecnològic i una segona, amb la qual es podran avaluar els objectius marcats per              
a les competències d’àmbit cientificotecnològic.  
Cada criteri d’avaluació es vincula directament a una o més competències i es desglossa en               
3 nivells en funció del grau d’assoliment de cada alumna. A més a més, també s’ha inclòs                 
en quines sessions en concret es treballa cada objectiu d’aprenentatge.  
 

6.1. Rúbrica d’avaluació per als objectius de l’àmbit cientificotecnològics 
 

Objectiu 
d’aprenentatge 

Criteri 
d’avaluació 

Indicadors 
Compe
-tència 

Sessi
ons Nivell 3 

(d’excel·lència) 
Nivell 2 

(de notabilitat) 
Nivell 1 

(satisfactori) 

1. Distingir un 
ésser viu d’allò 
que no ho és. 
 

Justificar què és 
un ésser viu a 
través de les 
tres funcions 
vitals (relació, 
nutrició, 
reproducció). 

És capaç de 
distingir que el 
bolet és un ésser 
viu fent referència 
a les 3 funcions 
vitals. 

És capaç de 
distingir que el bolet 
és un ésser viu fent 
referència a alguna 
de les seves 
funcions vitals. 

És capaç de 
distingir que el 
bolet és un ésser 
però no fa 
referència a les 
seves funcions 
vitals. 

CT2 
 

1 

2. Explicar quines 
van ser les 
condicions que 
van propiciar 
l’inici de la vida  a 
la terra.  

Descriure els 
successos més 
importants que 
van permetre 
l’aparició de la 
vida a la terra.  

Justifica utilitzant 
un vocabulari 
científic i rigorós, 
els esdeveniments 
claus, amb 
especial èmfasi en 
l’oxigenació de 
l’atmosfera amb 
l’aparició de la 
fotosíntesi,  que 
van propiciar l’inici 
de la vida en un 
ordre cronològic.  

Justifica la majoria 
d’esdeveniments 
claus, amb algún 
esment l’oxigenació 
atmosfèrica 
produïda per la 
fotosíntesi, que van 
propiciar l’inici de la 
vida utilitzant un 
vocabulari gairebé 
sempre científic i 
rigorós. 

Identifica els 
esdeveniments 
claus, sense 
esmentar 
l’oxigenació 
atmosfèrica, que 
van an propiciar 
l’inici de la vida. 
  

CT2 2,3 

3. Fer un bon ús 
del material de 
laboratori i l’espai 
per a dur a terme 
un disseny 
experimental.  

Tenir un 
comportament 
adequat al 
laboratori que 
permeti garantir 
la seguretat de 
totes.  

Vetlla per a 
mantenir l’ordre i 
treballa de forma 
neta, responsable i 
segura en tot 
moment. Coneix, 
domina i utilitza de 
manera adequada 
tot el material de 
laboratori.  

Treballa de forma 
neta, responsable i 
segura gairebé 
sempre. Coneix tot 
el material de 
laboratori, tot i que 
no sempre l’utilitza 
de manera 
adequada. 
 

Treballa de forma 
neta, responsable i 
segura amb 
dificultats puntuals. 
Coneix la majoria 
del material de 
laboratori i no 
sempre l’utilitza de 
manera adequada. 

CT4 3 

4. Predir l’efecte 
d’un canvi 
d’ambient en la 
supervivència 

Justificar 
mitjançant el 
mecanisme 
d’evolució quin 
impacte poden 

Prediu els canvis 
que es produeixen 
en els organismes 
quan es 
modifiquen les 

Identifica els canvis 
que es produeixen 
en els organismes 
quan es modifiquen 
les condicions que 

Anomena el canvi 
de supervivència 
dels organismes 
quan es modifiquen 
les condicions que 

CT2 4 i 5 
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d’un ésser viu 
determinat. 
 

tenir 
modificacions 
en l’ambient 
sobre la 
supervivència 
d’espècies. 

condicions que 
afecten l’adaptació 
a l’ambient. Utilitza 
termes científics 
per a explicar-ho. 

afecten l’adaptació 
a l’ambient. 
Normalment utilitza 
termes científics. 

afecten l’adaptació 
a l’ambient i ho 
explica utilitzant un 
llenguatge planer. 

5. Dissenyar un 
ésser viu adaptat 
a un ambient 
concret.  

Crear un 
organisme viu 
original, 
explicant-ne les 
3 funcions vitals 
i justifican que 
seria capaç de 
sobreviure en 
un ambient 
concret. 

Inventa un ésser 
viu original i en 
detalla les funcions 
de nutrició, relació 
i reproducció. 
Justifica utilitzant 
termes científics 
per què les 
característiques 
proposades li 
permetrien 
sobreviure en un 
ambient hipotètic. 

Proposa un ésser 
viu amb 
característiques 
similars a un 
d’existent però en 
detalla les funcions 
de nutrició, relació i 
reproducció. 
Justifica, 
normalment 
utilitzant termes 
científics, per què 
està adaptat a 
ambient hipotètic. 

Proposa un ésser 
viu existent i detalla 
alguna de les tres 
funcions vitals 
Justifica, utilitzant 
un llenguatge 
planer per què està 
adaptat a ambient 
hipotètic. 

CT2 i 
PS1 

 6 

6. Crear una clau 
dicotòmica 
senzilla establint 
criteris de 
classificació. 
 

Elaborar una 
clau dicotòmica 
per a classificar 
i escull uns 
criteris 
adequats.  

La clau dicotòmica 
elaborada és 
correcte i permet 
arribar a identificar 
tots els elements 
que es pretenien 
classificar. 
S’inclouen criteris 
vàlids i robusts per 
a realitzar 
dicotomies en 
cada pas.  

La clau dicotòmica 
elaborada és 
correcte i gairebé 
sempre serveix per 
a identificar els 
elements que es 
pretenien 
classificar. 
S’inclouen criteris 
vàlids per a 
realitzar dicotomies 
en cada pas. 

La clau dicotòmica 
elaborada és 
correcte i 
normalment serveix 
per a identificar els 
elements que es 
pretenien 
classificar. 
S’inclouen criteris 
senzills però 
majoritàriament 
vàlids per a 
realitzar dicotomies 
en cada pas. 

CT2 8, 9 

7. Utilitzar el 
concepte 
d’espècie amb 
criteri científic. 
 
 

Argumentar si 
dos organismes 
són o no de la 
mateixa espècie 
en base al criteri 
científic. 

Destria 
organismes de la 
mateixa espècie 
amb facilitat amb 
arguments 
rigorosos. 

Destria organismes 
de la mateixa 
espècie espècie i 
en presenta 
arguments. 

Destria organismes 
de la mateixa 
espècie 
peròpresenta 
dificultat per 
justificar-ho. 

CT2 7 

8. Ser capaç 
d’escriure els 
noms de les 
espècies utilitzant 
la nomenclatura 
binomial.  

Escriure amb la 
tipografia 
correcta els 
noms científics 
de les espècies: 
en cursiva o 
subrallat, amb la 
primera lletra 
majúscula. 

Identifica amb 
facilitat i escriu en 
l’ordre correcte el 
nom científic d’una 
espècie amb 
correcció 
tipogràfica total.  

Identifica i escriu en 
l’ordre correcte el 
nom científic d’una 
espècie amb 
correcció 
tipogràfica amb 
errades puntuals. 

Identifica amb 
dificultat i escriu en 
l’ordre correcte el 
nom científic d’una 
espècie. 

CT2 7 

9. Crear una clau 
dicotòmica per 
classificar éssers 
vius actuals en 
funció dels grans 
grups. 

Classifica els 
organismes dnis 
d’un cladograma 
amb 
característiques 
d’organismes 
actuals. 

Crea un 
cladograma 
identificant els 
criteris de 
classificació i 
classificant-ne 
correctament els 
exemples. 

Crea un 
cladograma i en 
classifica els 
exemples d'éssers 
vius éssers vius. 
Presenta dificultats 
puntuals per 
relacionar-ne els 
criteris de 
classificació 

Classifica els 
éssers vius dins 
d’un cladograma 
amb dificultat. 

CT2 9 
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6.2. Rúbrica d’avaluació per a objectius de l’àmbit personal i social 
 

Objectiu 
d’aprenentatge 

Criteri 
d’avaluació 

Indicadors 
Compe
-tència 

Sessi
ons Nivell 3 

(d’excel·lència) 
Nivell 2 
(de notabilitat) 

Nivell 1 
(satisfactori) 

10. Descriure la 
pròpia percepció 
del paper d’una 
mateixa dins el 
grup de treball i 
identificar 
propòsits de 
millora. 

Identificar les 
fortaleses i 
dificultats i com 
s’ha sentit en les 
dinàmiques 
d’aula. 

Detecta en quin 
moment s’ha sentit 
més còmode i 
justifica per què. És 
capaç de nombrar 
amb concreció què 
ha fet bé i què li ha 
costat.  

Detecta en quin 
moment s’ha sentit 
més còmode però 
presenta una 
justificació pobre. 
És capaç de 
nombrar sense 
gaire detall què ha 
fet bé i què li ha 
costat. 

Detecta en quin 
moment s’ha sentit 
més còmode amb 
dificultat. És capaç 
de nombrar què ha 
fet bé o què li ha 
costat. 

PS1 1, 2 

11. Compartir en 
petit/ gran grup la 
feina realitzada 
amb un equip de 
treball. 

Expressar-se 
oralment amb 
mostres 
d’habilitats 
comunicatives 
adequades. 

Comparteix amb 
facilitat en un to de 
veu adequat, amb 
arguments ferms i 
una estructura 
clara en el discurs 
la feina realitzada 
pel grup i les seves 
conclusions. 

Comparteix amb 
facilitat amb un to 
de veu adequat o 
arguments ferms o 
una estructura 
clara en el discurs 
la feina realitzada 
pel grup. Té 
dificultats per 
mostrar-ne les 
conclusions.  

Comparteix amb 
dificultat la feina 
realitzada pel grup. 
Té problemes amb 
el to de veu, 
mostrant 
arguments ferms o 
una estructura 
clara en el discurs. 
Les conclusions 
absents o molt 
difoses.  

PS1 2,3,6,
7,8 

5. Dissenyar un 
ésser viu adaptat 
a un ambient 
concret.  

Crear un 
organisme viu 
original, 
explicant-ne les 
3 funcions vitals 
i justifican que 
seria capaç de 
sobreviure en un 
ambient concret. 

Inventa un ésser 
viu original i en 
detalla les funcions 
de nutrició, relació i 
reproducció. 
Justifica utilitzant 
termes científics 
per què les 
característiques 
proposades li 
permetrien 
sobreviure en un 
ambient hipotètic. 

Proposa un ésser 
viu amb 
característiques 
similars a un 
d’existent però en 
detalla les funcions 
de nutrició, relació i 
reproducció. 
Justifica, 
normalment 
utilitzant termes 
científics, per què 
està adaptat a 
ambient hipotètic. 

Proposa un ésser 
viu existent i detalla 
alguna de les tres 
funcions vitals 
Justifica, utilitzant 
un llenguatge 
planer per què està 
adaptat a ambient 
hipotètic. 

CT2 i 
PS1 

 6 

12. Desenvolupar 
habilitats i actituds 
per al treball en 
grup.  

Mostrar-se 
compromesa 
amb el treball en 
grup, ajudar a 
les companyes 
quan ho 
necessiten i 
acceptar ser 
ajudada quan li 
és necessari.  

El seu grau de 
compromís amb les 
tasques a realitzar 
en grup és elevat. 
Molt sovint dona 
suport a les demés 
quan ho necessiten 
i accepta rebre 
ajuda. 

El seu grau de 
compromís amb les 
tasques a realitzar 
en grup 
normalment és 
elevat. Sovint ajuda 
a les demés quan 
ho necessiten i 
accepta rebre 
ajuda. 

El seu grau de 
compromís amb les 
tasques a realitzar 
en grup és mitjà. A 
vegades ajuda a 
les demés quan ho 
necessiten i 
accepta rebre 
ajuda. 

PS3 1, 6, 8 

13. Participar a 
l’aula i defensar el 
punt de vista propi 
respectant-ne 
d’altres. 

Mostrar-se 
participativa i 
amb interès per 
a donar 
resposta a les 

Quasi sempre 
participa a les 
classes i quan 
intervé planteja els 
seus punts de vista 

Sovint es mostra 
participativa i 
intervé 
voluntariament a 
l’aula. No mostra 

En ocasions 
participa a les 
classes i és 
respectuosa amb la 
resta de 

PS4 1,2,3,
4,5,6,
7,8,9 i 
11 
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qüestions que 
es plantegen en 
veu alta i aportar 
les seves idees 
respectant les 
de les altres. 

respectant i 
interessant-se per 
les idees de les 
altres persones. 

faltes de respecte 
cap a les 
intervencions 
d’altres 
companyes. 

companyes quan 
intervenen tot i que 
en alguna ocasió 
no mostra atenció.  

14. Identifica i 
explica quins són 
els aspectes més 
positius de la UD i 
quins són els 
aspectes que 
milloraria.  

Detallar quins 
són els aspectes 
que més li han 
agradat de la 
UD i raonar-ho. 
Identificar allò 
que li agradaria 
canviar i fer 
propostes.  

Detecta quins 
aspectes li han 
agradat més de la 
UD i ho justifica. És 
capaç de nombrar i 
explicar què 
milloraria i fer 
propostes 
concretes. 

Detecta quins 
aspectes li han 
agradat més de la 
UD i fa una breu 
justificació. És 
capaç de nombrar i 
explicar sense 
gaire detall què 
milloraria.  

Anomena què li ha 
agradat més de la 
UD però amb una 
justificació pobre. 
És capaç de 
nombrar què 
milloraria. 

PS1 12 

 
El resultat de l’avaluació qualificadora vindrà donat pels nivells d’assoliment de cada 
competència obtinguts a partir de la rúbrica d’avaluació presentada anteriorment.  
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6.3. Preguntes de la prova final i relació amb les competències 
 
A continuació es presenten les preguntes que s’inclouran a la prova final i també quin               
objectiu s’avalua en cadascuna de manera que es relaciona de forma directe amb la              
competència a la qual pertany.  
 
1. En Miki, de 1r D de l’Institut Pedratorta, té una germana petita, la Laia, que va a 5è                   

de primària. L’altre dia estaven veient un programa sobre volcans que feien a la              

televisió i la Laia i en Miki van tenir una conversa: 

Laia: - Uaaaaaauuuuuuu el volcà està viu! 

Miki: - Però, per què ho dius això?  

Laia: - Perquè es mou!! 

Miki: - Això no és motiu per saber si una cosa està viva o no! 

 
Competència CT2, objectiu 1 de la rúbrica d’avaluació. 
 
a) Qui té raó i com creus que el Miki li explicarà a la seva germana? 
 
La Laia, després de la coneversa, li va portar al Miki una foto de l’elefant, d’un tornado                 

i un bolet que va agafar directament de la nevera. Va intentar endivinar si eren o no                 

éssers vius a partir del que havia après de l’explicació del seu germà.  

 
b) De les següents imatges, encercle aquelles que corresponen a éssers vius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. T’han fet un encàrrec d’una editorial de llibres. A continuació tens 3 vinyetes que               

respresenten alguna cosa però que s’han desordenat…  

 

Competència CT2, objectiu 2 de la rúbrica d’avaluació. 
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a) Ordena les tres vinyetes per ordre cronològic (amb un 1 la que va tenir lloc en un                  
moment anterior en el temps i amb un 3, la més recent).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Escriu breument el que representa cadascuna de les vinyetes i els esdeveniments             
més importants que s’hi representen.  
 
c) Quin títol posaries al còmic? 
 
3. Ens han trucat des de l’Estany de Banyoles, on vas anar d’excursió fa uns dies,                

perquè han trobat una alga i no saben si està viva o morta.  

 
Competència CT2, objectiu 2 de la rúbrica d’avaluació.  
Competència CT4, objectiu 3 de la rúbrica d’avaluació. 
 
a) Quin experiment faries per veure si està viva o morta? Dibuixa-ho indicant el              
material de laboratori necessari.  
 
b) Explica què passarà si està viva i què passarà si està morta i explica per què. Si ho                   
necessites, pots ajudar-te de l’esquema que tens a continuació.  
 
 

 
4. Quan vam anar de sortida a l’Observatori Fabra, l’Ikinov, un noi de 1rD, es va fixar                 

que pels boscos de Collserola hi havia escarabats de dos colors diferents: verds i              

marrons. Tots els escarabats habitaven la gespa i fulles verdes.          

També es va fixar que de tant en tant, algun ocell n’atrapava algun             

per menjar-se’l. Ahir, a les notícies del vespre, va sentir que degut a             

que fa setmanes que no plou, la gespa i boscos de Collserola s’estan             

assecant i tornant de color marronós. Amb tota aquesta informació,          

ajuda l’Ikinov responent a les següents preguntes:  

Competència CT2, objectiu 4 de la rúbrica d’avaluació.  
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a) Quin dels dos tipus d’escarabat té major probabilitat de sobreviure? Per què?  
 
Aquesta primavera ha plogut moltíssim i la vegetació ha canviat el seu color: el bosc               

ha adoptat un color verdós altra vegada.  

 
b) Aquest canvi d’ambient provocarà canvis en la supervivència dels escarabats de            
cada color? Explica què esperaríem veure en la població d’escarabats. 
 
Aquest any hem vist canvis en la població d’escarabats. Si hi ha canvi climàtic com               
els darrers anys, afectarà a les poblacions d’éssers vius que viuen a Collserola? 
 
5. Charles Darwin en el seu viatge al voltant del món es va trobar a les Illes Galàpagos                  

molts tipus de pinçans diferents. A cada illa eren diferents. Se’n va endur dos (una               

femella i un mascle) per estudiar-los amb l’esperança de que posesin ous, però mai              

no en van posar.  

 
1- Geospiza magnirostris 

2- Geospiza fortis 

 
 
 
 
 

 
Per què penses que mai no van posar ous? Podríem dir que són de la mateixa                
espècie? Justifica-ho. 
 
Competència CT2, objectiu 7 de la rúbrica d’avaluació.  
 
6. En Sergi és estudiant de zoologia (la ciència que estudia els animals). Té un               

examen sobre insectes la propera setmana i necessita la teva ajuda per fer un resum               

dels tipus de papallona.  

 

Competència CT2, objectiu 6 de la rúbrica d’avaluació.  
 

Fes una proposta de clau dicotòmica utilitzant els criteris que et semblin adequats             
(mida, forma, color,...). A cada pas només poden sortir-ne dues branques i en Sergi ha               
de poder distingir entre totes les papallones.  

a)  b)   c)  d)  e)  
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7. Recorda que hem de ser crítics i crítiques. Classifica els éssers vius següents en               

funció dels criteris de classificació que et proposem i ordena els organismes actuals             

d’exemple en aquest cladograma:  

 

Competència CT2, objectiu 9 de la rúbrica d’avaluació.  
 

 

  

Organisme Posició al cladograma (I, II, III o IV) 

Bacteria  

Pinçà (ocell)  

Hàmster  

Girasol  
 
 
8. Arribem al final d’aquest tema, on hem acompanyat a la Flàvia i hem descobert un                

munt de coses sobre els éssers vius, la diversitat, l’evolució, la classificació,... Les             

professores volem saber:  

 

Competència PS1, objectiu 14 de la rúbrica d’avaluació.  
 

- Què és el que més t’ha agradat d’aquest tema? Per què? 
- Què t’ha agradat menys d’aquest tema? Com ho canviaries? 
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7. Annexos 

7.1. Annex 1: Materials per a la sessió 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

44 



1. Objectius de la classe d’avui
● Identificar què està viu i què no

● Aprendre les 3 funcions vitals dels éssers vius

● Prendre consciència de com treballem a la classe

2. Com saps que una cosa està viva?
1. De forma individual, escriu a la llibreta una resposta 

a la pregunta. (3’)

2. Compartim la resposta amb la persona del nostre 
costat. (3’)

3. Posem en comú amb tota la classe. (4’)



3. Què és viu i què no?
1. En grups de 3-4 persones, dividiu les 6 imatges 

que veurem a continuació en éssers vius i inerts i 
apunteu-ho a la llibreta. (5’)

2. Escriviu a la llibreta per què ho heu classificat 
d’aquesta manera i què tenen en comú els éssers 
vius. (5’)

Imatges a classificar

Cotxe teledirigit
Floridura del pa Roques d’un volcà en erupció

Alga Hipopòtam
Flor del cirerer



3. Què és viu i què no?
1. En grups de 3-4 persones, dividiu les 6 imatges en 

éssers vius i inerts i apunteu-ho a la llibreta. (5’)

2. Escriviu a la llibreta per què ho heu classificat 
d’aquesta manera i què tenen en comú els éssers 
vius. (5’)

3. Un portaveu de cada grup comparteix la divisió 
feta aportant una justificació. (5’)

4. Funcions vitals dels éssers vius
FUNCIÓ DE NUTRICIÓ FUNCIÓ DE RELACIÓ FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ



4.1. FUNCIÓ DE RELACIÓ
La funció de relació és la que els éssers vius duen a terme per obtenir 
informació sobre el medi que els envolta i sobre ells mateixos, i respondre-hi; és 
a dir, la funció que serveix als organismes per interrelacionar-se amb el medi.

REBRE ESTÍMULS I DONAR RESPOSTA!!!

4.2. FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
La funció de nutrició és la que permet als organismes vius obtenir la matèria
i l’energia que necessiten per poder dur a terme totes les funcions vitals.



4.3. FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
La funció de reproducció és la capacitat que tenen els organismes vius per 
generar nous individus, anomenats descendents, amb característiques iguals
o semblants a les dels individus inicials, que anomenem progenitors.

5. Prova de sortida i diari d’aprenentatge
1. Cadascú, de forma individual, respon a les preguntes 

que us repartirem: intenteu fer-ho lo millor possible 
tenint en compte tot el que hem vist avui!

2. Recordeu que teniu 10’. 

3. Posem el nom al full i entreguem abans de marxar!



Deures per demà: Qüestionari d’evolució!



 
Nom: Classe:  
 
Prova de sortida 
Si fas memòria… La Flavia s’havia quedat amb el dubte de si el bolet trepitjat estava viu o no. Quina resposta li                      
donaries ara, els bolets estan vius? Tant si penses que sí com si no, podries explicar per què? 
 
 
 
 
Diari d’aprenentatge 
En aquesta sessió hem ajudat a la Flàvia i hem après allò que està viu i allò què no ho està. Per fer-ho hem treballat de valent                           
amb l’ajuda de les nostres companyes i companys. Aprofita aquests minuts per relaxar-te i reflexionar sobre la classe d’avui. 
Hem treballat individualment, en parelles i amb tota la classe: 
 

● En quin moment de la classe t’has sentit més còmode? Per què ho penses? 
 

 
Quan hem compartit en gran grup: 
 

● Què és allò que més m’ha agradat? 
 
 

● Què és allò que més m’ha costat? 
 
 
 
 
 
 
Nom: Classe:  
 
Prova de sortida 
Si fas memòria… La Flavia s’havia quedat amb el dubte de si el bolet trepitjat estava viu o no. Quina resposta                     
li donaries ara, els bolets estan vius? Tant si penses que sí com si no, podries explicar per què? 
 
 
 
 
Diari d’aprenentatge 
En aquesta sessió hem ajudat a la Flàvia i hem après allò que està viu i allò què no ho està. Per fer-ho hem treballat de valent                           
amb l’ajuda de les nostres companyes i companys. Aprofita aquests minuts per relaxar-te i reflexionar sobre la classe d’avui. 
Hem treballat individualment, en parelles i amb tota la classe: 
 

● En quin moment de la classe t’has sentit més còmode? Per què ho penses? 
 

 
Quan hem compartit en gran grup: 
 

● Què és allò que més m’ha agradat? 
 
 

● Què és allò que més m’ha costat? 
 
 



 
Nom:  
Classe: 
 
A continuació trobaràs unes preguntes de reflexió. No hi ha respostes incorrectes, només volem que hi penseu 
amb tranquil·litat i us esforceu per respondre totes de manera completa. Pensant en tota la diversitat d’éssers 
vius que hi ha al nostre planeta, respon a les següents preguntes: 

1. Creus que existeix un organisme que sigui el millor, el més evolucionat, perfecte? 
2. Posa un exemple d’organisme molt i molt evolucionat i de l’ambient en que viu 
3. L’organisme que has posat d’exemple, podria viure en qualsevol altre ambient? 
4. A continuació tens quatre exemples d’éssers vius. Creus que es podrien ordenar? Si penses 

que sí, podries ordenar-los del menys al més evolucionat? 
 
  

                                 

Camponotus cruentatus 
(formiga) 

Coryphantha delaetiana 
(cactus) 

Homo sapiens (humà) Escherichia coli (bacteri 
microscòpic) 

 
 
 
 
 
Nom:  
Classe: 
 
A continuació trobaràs unes preguntes de reflexió. No hi ha respostes incorrectes, només volem que hi penseu 
amb tranquil·litat i us esforceu per respondre totes de manera completa. Pensant en tota la diversitat d’éssers 
vius que hi ha al nostre planeta, respon a les següents preguntes: 

1. Creus que existeix un organisme que sigui el millor, el més evolucionat, perfecte? 
2. Posa un exemple d’organisme molt i molt evolucionat i de l’ambient en que viu 
3. L’organisme que has posat d’exemple, podria viure en qualsevol altre ambient? 
4. A continuació tens quatre exemples d’éssers vius. Creus que es podrien ordenar? Si penses 

que sí, podries ordenar-los del menys al més evolucionat? 
 
  

                                 

Camponotus cruentatus 
(formiga) 

Coryphantha delaetiana 
(cactus) 

Homo sapiens (humà) Escherichia coli (bacteri 
microscòpic) 
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Com es va originar la vida?
Sessió 2

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



 Un dia calorós del mes de juny, 
quan la Flavia arriba a casa i va a 
preparar-se el dinar, es troba un pot 
de brou florit. Han aparegut éssers 
vius? Tot això li fa pensar una 
estona. Entra a l’habitació del seu 
germà, en Simone, que és biòleg i 
troba un llibre que es diu L’origen 
de la vida a la terra. Quan l’obre, 
però, veu que només hi ha la 
portada i que està per escriure. 
Ajudeu-la a fer el còmic! 

1. Objectius de la classe d’avui

1. Explicar quines van ser les condicions que van 
propiciar l’inici de la vida  a la terra. 

2. Compartir en gran grup la feina realitzada amb un 
equip de treball.

3. Prendre consciència de les tasques que cada un i una 
té en el seu grup i descriure com millorar-les.



2. Com va començar la vida a la terra?
1. Treballem en grups de 4.

2. Les vinyetes del còmic sobre l’origen de la vida s’han 
desordenat… Teniu informació de les vinyetes però no sabeu 
a quina correspon cada breu explicació… Ordeneu les 
vinyetes!

3. Després feu un resum a sota de cada imatge d’allò més 
important que representa i munteu-ho en format còmic 
(PENSEU QUE S’HA D’ENTREGAR!)

4. Totes us heu de preparar per a poder explicar el còmic que 
heu escrit ja que la persona que ho presentarà serà escollida 
a l’atzar.

3. Ordenem el còmic!
Cada grup ha d’ordenar les imatges i anotar una breu explicació del que 
hi succeeix. 

Podeu 
consultar la 
pàgina 182 
del llibre!



4. Tancament

1. Cadascú, de forma individual, respon a les preguntes 
que us repartirem

2. Recordeu que teniu 10’. 

3. Posem el nom al full i entreguem abans de marxar!



 

Sessió 2: Explicacions de les vinyetes del còmic 
 

1. En formar-se el nostre planeta, fa uns 4.500 milions d’anys, les condicions            
ambientals que hi havia no permetien la vida. La temperatura a la Terra era molt i                
molt alta i l’activitat volcànica elevadíssima! Igual que els volcans actuals, els de la              
Terra primitiva emetien diversos gasos com ara CO2 (diòxid de carboni), CO            
(monòxid de carboni) i NH4 (amoníac). Tots aquests gasos i substàncies tòxiques            
feien que fos del tot impossible l’aparició de la vida.  
 

2. La Terra es va anar refredant, fet que va permetre que l’aigua passés a estat líquid.                
Amb les primeres tempestes i les primeres pluges, els gasos que es mantenien a la               
nostra atmosfera primitiva van ser arrossegats fins a l’oceà inicial del nostre planeta.             
Aquests gasos contenien els elements necessaris per formar molècules orgàniques          
–carboni (C), hidrogen (H), oxigen (O), nitrogen (N)–, les quals, en aquest oceà, van              
començar a combinar-se. El diòxid de carboni va continuar present a l’atmosfera en             
abundància.  
 

3. Fa uns 3800 milions d’anys, aquestes primeres molècules orgàniques es van anar            
associant i coordinant fins a formar els coacervats, les primeres estructures           
delimitades per una membrana, a partir dels quals van néixer les primeres cèl·lules             
primitives. L’activitat volcànica va començar reduir-se.  
 

4. Inicialment, aquestes cèl·lules que provenien dels coacervats eren d’alimentació         
heteròtrofa, és a dir, s’alimentaven de la matèria orgànica que ja es trobava a l’aigua.               
Després es van desenvolupar el primer organismes autòtrofs que obtenien energia a            
partir de reaccions químiques. Va reduir-se molt l’activitat volcànica.  
 

5. Els organismes autòtrofs van desenvolupar-se una mica més i van aparèixer els            
primers fotosintètics, és a dir, els que eren capaços de fer servir l’energia de la llum                
solar (per això són foto -llum- i sintètics -generar-) per elaborar-se l’aliment que             
necessitaven (per això diem que són autòtrofs). Aleshores, fa uns 2.400 milions            
d’anys va tenir lloc un canvi molt important: els organismes fotosintètics consumien            
diòxid de carboni i alliberaven oxigen. Aquest oxigen es va acumular als oceans i              
després va passar a l’atmosfera on, degut a les reaccions químiques que hi tenen              
lloc, va començar a formar-se l’ozó.  

 
6. Amb l’augment de la concentració d’oxigen, els éssers vius van començar a poder             

fer la respiració aeròbica (que consumeix oxigen i produeix CO2). Els organismes            
vegetals i animals es van adaptar a les noves condicions i van passar del medi               
aquàtic al medi terrestre, de manera que van anar colonitzant els nous hàbitats que              
oferia el planeta. Això va tenir lloc fa uns 500 milions d’anys. 

 
 
 



Sessió 2: Vinyetes pel còmic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nom:  
Classe: 
 
Diari d’aprenentatge 
 
En aquestes últimes dues sessions hem ajudat a la Flavia a completar el seu còmic i hem                 
descobert com es va iniciar la vida a la Terra! Amb les companyes i companys hem treballat                 
en grup i hem defensat en veu alta el nostre treball. Respira, relaxa’t i pensa sobre aquestes                 
classes: 

- Has participat en el teu grup per fer el còmic?  
 

- Com has ajudat als teus companys i companyes en aquesta tasca? 
 

- Com podries millorar encara més la teva feina en el treball en grup? 
 
 
 
Nom:  
Classe: 
 
Diari d’aprenentatge II 
 
En aquestes últimes dues sessions hem ajudat a la Flavia a completar el seu còmic i hem                 
descobert com es va iniciar la vida a la Terra! Amb les companyes i companys hem treballat                 
en grup i hem defensat en veu alta el nostre treball. Respira, relaxa’t i pensa sobre aquestes                 
classes: 

- Has participat en el teu grup per fer el còmic?  
 

- Com has ajudat als teus companys i companyes en aquesta tasca? 
 

- Com podries millorar encara més la teva feina en el treball en grup? 
 
 
 
Nom:  
Classe: 
 
Diari d’aprenentatge II 
 
En aquestes últimes dues sessions hem ajudat a la Flavia a completar el seu còmic i hem                 
descobert com es va iniciar la vida a la Terra! Amb les companyes i companys hem treballat                 
en grup i hem defensat en veu alta el nostre treball. Respira, relaxa’t i pensa sobre aquestes                 
classes: 

- Has participat en el teu grup per fer el còmic?  
 

- Com has ajudat als teus companys i companyes en aquesta tasca? 
 

- Com podries millorar encara més la teva feina en el treball en grup? 
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Nom:  
Curs: 
 

PRÀCTICA DE LABORATORI: OBSERVEM EL PROCÉS DE LA FOTOSÍNTESI 
 
Per tal d’entendre els mecanismes de la fotosíntesi, us proposem un experiment que consisteix a               
observar una planta –els espinacs– al laboratori. 
 
MATERIAL  
Primer de tot, en grups de 4, prepareu el material necessari:  

- Fulles d’espinacs 
- Bicarbonat de sodi 
- Un embut 
- Un vas de precipitats 
- Un tub d’assaig 
- Una lot 
- Unes pinces 

 
PROCEDIMENT 
Quan ho tingueu tot a punt, seguiu els passos següents: 

 
1. Ompliu el vas de precipitats d’aigua i afegiu-hi 4 cullerades de bicarbonat de sodi. 

2. Talleu unes quantes fulles d’espinacs i amb l’ajuda de les pinces, col·loqueu-les             
dins d’un embut transparent.  

3. Col·loqueu l’embut de cap per avall, de manera que cobreixi la planta del tot, i a la                  
punta col·loqueu-hi un tub d’assaig, tal com mostra el dibuix. Assegura’t que el tub              
d’assaig queda totalment cobert d’aigua.  

4. Il·lumineu el muntatge amb una font de llum (lot). 
 

5. Després feu un altre muntatge com aquest repetint tots els passos, però sense introduir cap tros                 
d’espinac. Aquest serà el control de l’experiment. 

 
6. Al cap d’uns minuts observa què ha passat.  
 
ELS RESULTATS 
Per a presentar els resultats de l’experiment, graveu un vídeo en què es vegin els dos muntatges que                  
heu fet i què s’hi veu. A més a més heu de donar resposta a les següents preguntes: 

● Què ha passat? 

● Quin creus que és el gas que es genera a la punta del tub d’assaig? Com s’ha produït? 

● Què ha passat amb el control? Per què no té gas a la punta del tub d’assaig? 

● D’on prové el diòxid de  carboni (CO2) necessari per fer la fotosíntesi? 

● Què passaria si no arribes llum als espinacs? 

 



 
 
Nom:  
Curs: 
 

PRÀCTICA DE LABORATORI: OBSERVEM EL PROCÉS DE LA FOTOSÍNTESI 
 

Per tal d’entendre els mecanismes de la fotosíntesi, us proposem un experiment que consisteix a               
observar una planta –els espinacs– al laboratori. 
 
MATERIAL  
Primer de tot, en grups de 4, prepareu el material necessari: 
Activitat 1: Què és cada imatge? Escriu el nom del material a sota la foto. Has d’utilitzar les paraules                   
següents: Fulles d’espinacs, bicarbonat de sodi, embut, vas de precipitats, tub d’assaig, lot, pinces. 
 
 
 
 
 

 
 
1) ___________________        2)____________________ 3)________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)___________________ 5)__________________           6)____________________ 
 
PROCEDIMENT 
Quan ho tingueu tot a punt, seguiu els passos següents: 

 
1. Ompliu el vas de precipitats ple d’aigua i afegiu-hi 4 cullerades de bicarbonat de sodi. 

2. Talleu unes quantes fulles d’espinacs i amb l’ajuda de les pinces, col·loqueu-les dins              
d’un embut transparent.  

3. Col·loqueu l’embut de cap per avall, de manera que cobreixi la planta del tot, i a la                  
punta col·loqueu-hi un tub d’assaig, tal com mostra el dibuix. Assegura’t que el tub              
d’assaig queda totalment cobert d’aigua.  

4. Il·lumineu el muntatge amb una font de llum (lot). 
 

5. Després feu un altre muntatge com aquest repetint tots els passos, però sense introduir cap tros                 
d’elodea. Aquest serà el control de l’experiment. 

 
6. Al cap d’uns minuts observa què ha passat.  



 
 
 
ELS RESULTATS 
Per a presentar els resultats de l’experiment, graveu un vídeo en què es vegin els dos muntatges que                  
heu fet i què s’hi veu. A més a més heu de donar resposta a les següents preguntes: 

● Què ha passat? 

● Quin creus que és el gas que es genera a la punta del tub d’assaig? Com s’ha produït? 

● Què ha passat amb el control? Per què no té gas a la punta del tub d’assaig? 

● D’on prové el CO2 necessari per fer la fotosíntesi? 

● Què passaria si no arribes llum als espinacs? 
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Nom:  
Curs: 
 

PRÀCTICA DE LABORATORI: OBSERVEM EL PROCÉS DE LA FOTOSÍNTESI 
 
Per tal d’entendre els mecanismes de la fotosíntesi, us proposem un experiment que consisteix a               
observar una planta –els espinacs– al laboratori. 
 
MATERIAL  
Primer de tot, en grups de 4, prepareu el material necessari:  

- Fulles d’espinacs 
- Bicarbonat de sodi 
- Un embut 
- Un vas de precipitats 
- Un tub d’assaig 
- Una lot 
- Unes pinces 

 
PROCEDIMENT 
Quan ho tingueu tot a punt, seguiu els passos següents: 

 
1. Ompliu el vas de precipitats d’aigua i afegiu-hi 4 cullerades de bicarbonat de sodi. 

2. Talleu unes quantes fulles d’espinacs i amb l’ajuda de les pinces, col·loqueu-les             
dins d’un embut transparent.  

3. Col·loqueu l’embut de cap per avall, de manera que cobreixi la planta del tot, i a la                  
punta col·loqueu-hi un tub d’assaig, tal com mostra el dibuix. Assegura’t que el tub              
d’assaig queda totalment cobert d’aigua.  

4. Il·lumineu el muntatge amb una font de llum (lot). 
 

5. Després feu un altre muntatge com aquest repetint tots els passos, però sense introduir cap tros                 
d’espinac. Aquest serà el control de l’experiment. 

 
6. Al cap d’uns minuts observa què ha passat.  
 
ELS RESULTATS 
Per a presentar els resultats de l’experiment, graveu un vídeo en què es vegin els dos muntatges que                  
heu fet i què s’hi veu. A més a més heu de donar resposta a les següents preguntes: 

● Què ha passat? 

● Quin creus que és el gas que es genera a la punta del tub d’assaig? Com s’ha produït? 

● Què ha passat amb el control? Per què no té gas a la punta del tub d’assaig? 

● D’on prové el diòxid de  carboni (CO2) necessari per fer la fotosíntesi? 

● Què passaria si no arribes llum als espinacs? 

 



El joc de la selecció

Sessió 4

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



1. Objectius de la classe d’avui
● Predir l’efecte d’un canvi d’ambient en la supervivència 

d’un ésser viu determinat.
● Aconseguir mantenir l’ordre durant la classe (encara 

que farem un joc).

 
L’amic de la Flàvia, en Mathew, fa un mes que va 
marxar de l’institut perquè tornava a viure a Alaska 
amb la seva família. 

Ahir a la tarda, quan la Flàvia va arribar a casa, el 
seu pare li va donar un sobre. No us imagineu lo 
feliç que va ser quan va veure que a dins hi havia 
una postal d’en Mathew! A la nit, però, quan anava 
a dormir, es va quedar pensant en la idea que tots 
els animals que apareixien a la neu eren blancs 
i en canvi, aquest estiu ella havia estat al parc de 
Molló, als Pirineus, i havia pogut veure ossos bruns, 
òlives de plomes d’un color marronós castany… 
 
 La Flàvia pregunta a l’alumnat de 1r:
 - Podríeu ajudar-me a entendre com pot ser això?



Instruccions
1. Dividim la classe en grups de 4. Cadascú tindrà un rol. 
2. Els i les depredadores surten de classe i s’esperen a fora. 
3. Els altres assistents  preparen els ecosistemes i els éssers vius que els 

habiten:
a. Disposeu una làmina sobre cada taula i distribuïu un cert nº 

d’individus diferents  sobre la làmina. (Per exemple: 10 fitxes de 
cada).

b. L’apuntador/a anota al full de seguiment el nº d’individus inicial de 
cada fenotip.  

4. Una vegada estiguem a punt, entren els i les depredadores i la 
temporitzadora cronometra 10 segons, en què la depredadora haurà de 
caçar tantes fitxes com pugui. Després surt de l’aula. 

Instruccions
5. Els i les jugadores de cada taula comptaran el nº d’individus que 

“sobreviuen” de cadascun dels colors (fenotip) i l’apuntador/a ho anotarà 
al full de seguiment.

6. Després, per a cada individu que sobreviu, la secretària afegirà 2 peces 
del mateix color.

7. Tornen a entrar les depredadores i tenen 10 segons per repetir el mateix 
des del punt 5.

8. Després de repetir el procés vàries vegades, ens canviarem els ambients i 
ho tornarem a repetir. 

9. Cada grup ha d’intentar resoldre les qüestions plantejades al full. 

 



 
EL JOC DE LA SELECCIÓ 
 
MATERIAL:  

- Làmines i fitxes del joc amb diferents ambients 
- Full de seguiment del joc 

 
ROLS DELS JUGADORS I JUGADORES 

- Una persona serà la depredadora 
- Una altra persona controladora de temps 
- Una tercera persona apuntarà les dades al full de seguiment 
- L’última integrant del grup serà l’encarregada de posar les fitxes de cada torn 

 
INSTRUCCIONS 

1. Les depredadores se separen del grup (si les professores ho troben oportú podran             
sortir de l’aula). 

2. Les altres assistents  preparen els ecosistemes i els éssers vius que els habiten: 
a. Disposeu una làmina sobre cada taula i distribuïu un cert nº d’individus            

diferents  sobre la làmina. (Per exemple: 10 fitxes de cada).  
b. Anoteu al full de seguiment el nº d’individus inicials. 

3. Un cop disposats els ambients, les persones depredadores s’aproparan a les           
làmines i en 10 segons hauran de “caçar” tantes fitxes com puguin. 

4. Les jugadores de cada taula comptaran el nº d’individus que “sobreviuen”de           
cadascun dels colors (fenotip). Ho anotaran al full.  

5. Després, per a cada individu que sobreviu, afegireu 2 peces del mateix color. 
6. Tornaran a entrar els depredadors i “caçaran” un altre cop durant 10 segons.  
7. Aquest procés es repetirà tantes vegades com les professores ho indiquin. 
8. Responeu les preguntes de reflexió del full de seguiment. 

 
 
 
 



Integrants del grup:  
Classe:  

 

FULL DE SEGUIMENT DEL JOC 

 

ECOSISTEMA A 
nº individus 

fenotip 1 

nº individus 

fenotip 2 

nº individus 

fenotip 3 
nº Total  

Població inicial 
 

 
   

 

1ª generació 
 

 
   

 

2ª generació 
 

 
   

 

3ª generació 
 

 
   

 

4ª generació     
 

 

 

         

       
 

       
 

       
 

Darrera 

generació 
     

 

 
 

ECOSISTEMA 

 A- B 

nº individus 

fenotip 1 

nº individus 

fenotip 2 

nº individus 

fenotip 3 
nº Total  

Població inicial 
 

 
   

 

1ª generació 
 

 
   

 

 

2ª generació 

 

 
   

 

3ª generació 
 

 
   

 

4ª generació     
 

 

 

         

       
 

       
 

       
 

Darrera 

generació 
     

 

 

 

 

 



Integrants del grup:  
Classe:  

 

1. Creieu que la cacera és a l’atzar? Argumenteu la vostra resposta. 
 
 
 
 
 

2. El que es pretén és simular la “reproducció” dels éssers vius en el seu medi. 
A mesura que va passant el temps es van afegint fitxes per a cadascun dels colors. 
 
2.1. Quin sentit te fer això? 

 
 

2.2. Podeu predir quan acaba el joc? Per què? 
 
 
 

3. Si compareu la freqüència d’algun d’aquests caràcters (color) entre la població inicial            
i la final podreu donar sentit a la definició que es dóna ara de l’evolució biològica:  
 
L’evolució es caracteritza pels canvis en les freqüències de les poblacions           

naturals al llarg del temps. 

 

ECOSISTEMA A  nº individus   

fenotip 1 

nº individus   

fenotip 2 

nº individus   

fenotip 3 

nº Total  

Freqüència  

Nº població   

inicial/nº total 

     

 

Freqüència  

Nº població   

final/nº total  

     

 

 
 

4. Quin és el fenotip més abundant en la població final amb l’ecosistema A?  
 
 
 

5. Com interpreteu aquest fet: per què creieu que aquest fenotip és el més abundant              
ara en aquest ecosistema? 

 
 
 
 

6. Què ha passat la segona vegada que jugàveu, quan heu canviat l’ambient a mitja              
partida? 
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Dissenyem un ésser viu

Sessió 5

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



1. Objectius de la classe d’avui

1. Predir l’efecte d’un canvi d’ambient en la supervivència 
d’un ésser viu determinat.

2. Crear un ésser viu adaptat a un ambient concret.

2. La papallona que ens explica l’evolució de les espècies
La papallona Biston betularia presenta una forma clara i una forma fosca. 
Els biòlegs anglesos han pogut comprovar com la selecció natural afavoria 
una d'aquestes dues formes en funció de l'increment o de la baixada de la 
contaminació.
A l’Anglaterra de començaments del segle XIX l’ambient no estava 
contaminat, de manera que quan la forma clara de la papallona s’aturava 
damunt la superfície dels arbres, es camuflava molt bé. En canvi, la forma 
fosca ressaltava molt respecte el color de fons de la superfície dels arbres.
A mitjans del segle XIX, la situació va canviar: la industrialització va generar un 
ambient molt pol·lucionat i l’escorça dels arbres esdevingué negre. 

Què creus que va succeir quan va canviar l’ambient degut a la 
contaminació? Quina de les dues formes de papallona va passar a 
ser la més abundant? Per què? 



2. La papallona que ens explica l’evolució de les espècies

1. Una vegada heu respost de forma individual, 
compartiu la resposta en grups de 3-4 i 
completeu la vostra (5’).

2. Posem en comú amb tota la classe i afegim a 
la llibreta la informació que ens falti (5’) . 

- Canvi d’ambient (+ contaminació= escorça negra dels 
arbres)

- Depredadors cacen fàcilment a les papallones de color 
clar = sobreviuen les fosques → SELECCIÓ NATURAL

- En ambient contaminat la papallona fosca està més ben 
adaptada al medi.

2. La papallona que ens explica l’evolució de les espècies
Què creus que va succeir quan va canviar l’ambient degut a la contaminació? 
Quina de les dues formes de papallona va passar a ser la més abundant? Per què? 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtlQksE



Però… Qui deia tot això???

Darwin, el pare de la teoria de l’evolució
● Darwin va néixer a Anglaterra al 1809. 
● Després de deixar els estudis de medicina a mitges va començar 

teologia. 
● Li interessaven les ciències naturals i va aficionar-se a col·leccionar 

plantes, insectes,...
● En acabar la carrera, va embarcar-se a bord del Beagle en una 

expedició que va durar gairebé 5 anys.

 ● Durant el viatge, va dedicar-se a recollir informació del 
que observaba (característiques geològiques dels llocs, 
fòssils, éssers vius, etc). 

● En tornar, va realitzar una gran tasca investigadora i va 
escriure diversos llibres que han tingut molta 
rellevància. Cal destacar l’ORIGEN DE LES ESPÈCIES.

 



Els pinsans de Darwin

A l’arxipèlag de les Galàpagos 
(Equador)  va observar que a 
cada illa hi habitava un tipus 
de pinsà amb becs variats: els 
ocells havien trobat 
diferents aliments 
aprofitables a cada illes i al 
llarg de successives 
generacions s’havien adaptat 
al medi.

3. Creem el nostre ésser viu
1. Fem grups de 4 persones.

2. A cada grup se li entregarà un ambient concret.

3. Haureu de dissenyar un ésser viu (inventat) que 
pogués sobreviure molt i molt bé en el lloc concret que 
us ha tocat (ADAPTAT AL MEDI).

4. Heu de descriure’l molt bé i/o dibuixar-lo. Justifiqueu 
per què escolliu unes característiques determinades!



3. Creem el nostre ésser viu
1. Fem grups de 4 persones
2. A cada grup se li entregarà un ambient concret
3. Haureu de dissenyar un ésser viu (inventat) que 

pogués sobreviure molt i molt bé en el lloc concret que 
us ha tocat (ADAPTAT AL MEDI)

4. Heu de descriure’l molt bé i/o dibuixar-lo. Justifiqueu 
per què escolliu unes característiques determinades!

Fem memòria… COM DISTINGIM UN 

ÉSSER VIU D’UN ÉSSER INERT?

Important tenir en ment que..
● El mecanisme d’adaptació al medi NO és per voluntat sinó per ATZAR. 
● El procés de l'evolució és molt lent.
● Els organismes semblants descendeixen d'un avantpassat comú. Tots 

els organismes vius poden remuntar-se a un origen únic de la vida.
● Els canvis adquirits al llarg de la vida d’un ésser viu NO es transmeten 

a la descendència (exemple: girafes). 



3. Creem el nostre ésser viu
1. Fem grups de 4 persones.

2. A cada grup se li entregarà un ambient concret.

3. Haureu de dissenyar un ésser viu (inventat) que 
pogués sobreviure molt i molt bé en el lloc concret que 
us ha tocat (ADAPTAT AL MEDI).

4. Heu de descriure’l molt bé i/o dibuixar-lo. Justifiqueu 
per què escolliu unes característiques determinades!



AMBIENT 1 

 
 
AMBIENT 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBIENT 3 

 
 
AMBIENT 4 

 
 
 
 
 
 
 



AMBIENT 5 

 
 
AMBIENT 6 
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Dissenyem un ésser viu

Sessió 6

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



1. Objectius de la classe d’avui

1. Crear un ésser viu adaptat a un ambient concret.

2. Exposar i defensar davant d’un petit grup de 
companys/es un ésser viu creat per a viure en un 
ambient determinat. 

2. Desenvolupament de la sessió
1. Acabem de dissenyar el nostre ésser viu (inventat) 

que pogués sobreviure molt i molt bé a l’ambient que 
us ha tocat (ADAPTAT AL MEDI).

2. Heu de descriure’l molt bé i/o dibuixar-lo. Justifiqueu 
per què escolliu unes característiques determinades!

3. Posada en comú i defensa de l’ésser viu!

4. Resposta a la Flàvia.

5. Diari d’aprenentatge III.  



3. Dissenyem i justifiquem el nostre ésser viu (20’)

4. Compartim els nostres éssers vius (20’)
1. Cada membre del grup té un número de l’1 al 4. 
2. La classe s’agrupa per números (els 1 amb els 1, els 2 amb els 2, etc). 
3. La persona del grup 1 comença explicant el seu ésser viu en veu alta 

(2min)
4. La resta de persones fan preguntes i comenten.
5. Després farem igual amb les persones del grup 2, 3 i 4. 
6. En acabar, podreu tornar amb el vostre grup i modificar el que necessiteu 

per a millorar el vostre ésser viu.
7. Podeu entregar l’ésser viu (*si falta temps i voleu fer-hi més canvis, 

deures pel pròxim dia!). 



5. La resposta a la Flàvia
Compartim en veu alta...

Per què tots els animals que apareixen a la 
postal d’Alaska, a la neu, són blancs i en canvi 
als Pirineus els ossos són bruns, òlives de 
plomes d’un color marronsós castany?

6. DEURES: Diari d’aprenentatge III



Nom: 
Data: 
Classe: 
 

 

Diari d’aprenentatge III: 

Durant aquests últims dies hem après per què hi ha tanta i tanta diversitat d’ésser vius! Hem                 
jugat amb les companyes i companys i també hem creat el nostre propi ésser viu. Quanta                
feina hem fet! Pensa sobre aquestes últimes classes i respon:  

- Jugant al joc de l’evolució vas sentir-te ajudat per algún company o companya? I tu,               
vas ajudar algú? A qui? 

 
 
 

- Quan heu creat el vostre ésser viu, quines dificultats o problemes us heu trobat?              
Com els heu solucionat? 
 
 
 

- Quan has defensat el vostre ésser viu als altres grups, t’has sentit escoltat/da? Què              
demanaries als teus companys i companyes per sentir-te millor quan parles en veu             
alta? 

 
 
 
 
Nom: 
Data: 
Classe: 
 

 

Diari d’aprenentatge III: 

Durant aquests últims dies hem après per què hi ha tanta i tanta diversitat d’ésser vius! Hem                 
jugat amb les companyes i companys i també hem creat el nostre propi ésser viu. Quanta                
feina hem fet! Pensa sobre aquestes últimes classes i respon:  

- Jugant al joc de l’evolució vas sentir-te ajudat per algún company o companya? I tu,               
vas ajudar algú? A qui? 

 
 
 

- Quan heu creat el vostre ésser viu, quines dificultats o problemes us heu trobat?              
Com els heu solucionat? 
 
 
 

- Quan has defensat el vostre ésser viu als altres grups, t’has sentit escoltat/da? Què              
demanaries als teus companys i companyes per sentir-te millor quan parles en veu             
alta? 
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El canari de la Flàvia

Sessió 7

Fa uns mesos va ser l’aniversari de la Flàvia. Els 
pares li van regalar un canari femella de color 
groc. Com que ja té un lloro a casa, va estar molt 
contenta de pensar que compartirien gàbia i així, 
potser, tindrien filles! Tot i així han passat els 
mesos i no hi ha hagut cap naixement.

Però en canvi, la cosa resulta ben curiosa: la 
veïna de dalt també té un canari i es veu que fa 
unes setmanes, quan la Flàvia i la seva família 
van anar de viatge a Itàlia a veure l’àvia, van 
deixar-los a la mateixa gàbia. I en aquest cas, sí 
que hi ha hagut sort! La veïna ha baixat avui a 
veure a la Flàvia per a dir-li que han posat ous!



1. Objectius de la classe d’avui

● Distingir éssers vius de la mateixa espècie d’aquells que 

no ho són

● Poder escriure els noms d’espècies correctament

● Participar en gran grup en veu alta amb seguretat

1. De manera individual, escriu a la llibreta per què penses que el 
canari i el lloro no van posar ous, però amb el canari de la veïna si 
ho van fer (tens 5 minuts)

2. Posarem en común en veu alta amb tot el grup les idees que heu 
tingut. Participa-hi! (5 minuts)

2.   Com ajudaries la Flàvia?



L’espècie biològica és un grup (o població) 
natural d'individus que poden encreuar-se 
entre si, però que estan aïllats 
reproductivament d'altres grups afins.

És a dir, dos organismes es consideren de la 
mateixa espècie quan poden reproduir-se 
entre ells i donen descendència fèrtil.

3.   L’espècie biològica

4.   Aplica-ho amb exemples reals!



5. Prova de sortida i diari d’aprenentatge!
Diari d’aprenentatge IV:
Avui hem tornat a treballar en grups i a defensar el que pensem en veu alta 
davant de tota la classe. No parem de xerrar! Pensant en la classe d’avui:

- Has parlat en veu alta davant de tota la classe? Et resulta fàcil fer-ho?
- Si et resulta fàcil, què creus que t’ajuda a fer-ho? Si et resulta difícil, què 

creus que t’ajudaria a fer-ho?

 Prova de sortida:
- A partir de tot el que hem vist avui, podries explicar com és que el lloro i el 

canari de la Flàvia no han tingut filles?
- Escriu correctament el nom de l’espècie dels canaris: SERINUS CANARIA.



 
 
 
 
CAS 1 
 

El burro comú o ase (Equus africanus) és un 

animal domèstic molt utilitzat com a animal de 

càrrega. El cavall i l’euga (Equus ferus) són 

també animals domèstic més grans que el 

burro i que s’utilitzen per la càrrega i el 

transport humà. Un burro (mascle) i una euga 

(femella del cavall) poden copular i l’híbrid 

descendent es coneix com a mula. Les mules 

són molt preciades al món rural perquè té 

característiques de burro i cavall: són grans i 

robustes com els cavalls però resistents i dòcils 

com els burros. L’únic problema que presenten 

és que són completament estèrils.  

 

 

 

CAS 2 
 
Els gossos (Canis lupus familiaris) 

són animals domèstics. És més, van 

ser els primers animals domesticats 

pels éssers humans. Al principi eren 

útils en les caceries, però avui dia es 

fan servir com a animals de 

companyia (en diuen el millor amic 

dels homes i dones!). Originalment 

descendeixen del llop slavatge (Canis 
lupus), però amb el temps i la 

selecció que hem fet els humans presenten una diversitat de forma, mida i color increïbles. Tot i així 

moltes de les races pures de gossos es poden creuar entre sí i els descendents poden tenir més fills 

(així sorgeixen els gossos mestissos, barreges de vàries races).  

 
 

 
CAS 3 
 
Com hem vist a classe, Charles Darwin en la seva travessia al voltant del 

món va trobar quinze tipus diferents de pinçans a les Illes Galápagos. A 

cada illa hi havia com a mínim un tipus diferent, adaptat al medi concret: 

bec gran per trencar closques dures o bec petit per atrapar insectes; color 

marronós per viure als boscos o color claret per viure als camps oberts. 

Tot depenent de l’ambient de cada illa! Tot i que s’assemblaven molt, 

Darwin va detectar que mai no tenien descendència. És a dir, tot i intentar 

ajuntar-los, dos pinçans d’illes diferents mai no posaran ous! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAS 4 
Si mai feu una excursió per la muntanya, especialment 

a climes mediterranis com a Catalunya, trobareu molts 

pins. Tot i que són molt semblants, si mireu la falda 

d’una muntanya normalment veureu taques de 

diferents colors (especialment a la primavera i la 

tardor). Això és perquè hi molts tipus de pins que, tot i 

ser molt semblants, mai no es reproduiran amb pins 

d’altres tipologies. Es per això que es creen “barris” de 

fierents tipus de pins.  



 
 
Nom: 
Data: 
Classe: 

  
Prova de sortida: 

- A partir de tot el que hem vist avui, podries explicar com és que el lloro i el canari de la Flàvia no han                        
tingut filles? 

 
 
 

- Escriu correctament el nom de l’espècie dels canaris: SERINUS CANARIA. 
 

 

Diari d’aprenentatge IV: 

Avui hem tornat a treballar en grups i a defensar el que pensem en veu alta davant de tota la classe. No                      
parem de xerrar! Pensant en la classe d’avui: 
 

- Has parlat en veu alta davant de tota la classe? Et resulta fàcil fer-ho? 
 
 

- Si et resulta fàcil, què creus que t’ajuda a fer-ho? Si et resulta difícil, què creus que t’ajudaria a                   
fer-ho? 
 
 
 

 
Nom: 
Data: 
Classe: 

 

 Prova de sortida: 

- A partir de tot el que hem vist avui, podries explicar com és que el lloro i el canari de la Flàvia no han                        
tingut filles? 

 
 
 

- Escriu correctament el nom de l’espècie dels canaris: SERINUS CANARIA. 
 

 

 

Diari d’aprenentatge IV: 

Avui hem tornat a treballar en grups i a defensar el que pensem en veu alta davant de tota la classe. No                      
parem de xerrar! Pensant en la classe d’avui: 
 

- Has parlat en veu alta davant de tota la classe? Et resulta fàcil fer-ho? 
 
 

- Si et resulta fàcil, què creus que t’ajuda a fer-ho? Si et resulta difícil, què creus que t’ajudaria a                   
fer-ho? 
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Què vol dir classificar?

Sessió 8

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



Retornem l’activitat final de les espècies
1. En parelles, intenteu corregir/ millorar els errors 

marcats.

2. Posem en comú amb gran grup. 

Ens ha arribat un mail!

Bianca Giovanni



1. Objectius de la classe d’avui
● Ser capaç d’establir criteris de classificació

● Crear una clau dicotòmica senzilla

● Treballar en gran grup de forma responsable.

Ens demanen que classifiquem pasta però… 

2. Com fem una clau dicotòmica?
Escollim criteris que ens permetin dividir en 2 el que volem classificar. Al 
final, cada element ha de quedar aïllat.



3. Fem grups!
MEITAT 1 MEITAT 2

Leidy, Pamela, Ruhma, Ángela M Sukhman, Hosmel, Reda, Alejandro

Nàrnia, Ángela B, Zelisbeth, Marc David, Taher, Jonathan

Maria, Arianny, Xiaoliang  Mahum, Arnau, Brenda, Carlos 

Ángel, Davit, Cristopher, Diana 

4. Classifiquem la pasta: fem una clau dicotòmica!
1. La meitat 1 de la classe es col·loca en una zona i es 

divideix amb els grups. La meitat 2 es col·loca a l’altra 
zona i també es divideix en grups.

2. Un responsable de cada grup va a buscar un kit de 
pastes.

3. Teniu 15’ per a fer una clau dicotòmica que ens permeti 
classificar-la!



Ens han arribat 2 tipus 
nous de pasta.
Encabiu-los en la vostra 
classificació! (Podeu fer 
les modificacions que 
calguin).

5. Defensem la nostra classificació
● Teniu 5’ per a preparar-vos per a explicar per què heu 

fet la classificació que heu fet. La meitat 1 ho defensarà 
davant una professora i la meitat 2 davant de l’altra.

● Només parlarà una persona del grup, que es decidirà a 
l’atzar. 

● PER TANT: TOTS I TOTES US HEU DE PREPARAR PER A 
PODER EXPLICAR-HO EN VEU ALTA en 2’!



CONCLUSIÓ...

HI HA MOLTÍSSIMES FORMES DE 
CLASSIFICAR I TOTES PODEN SER 

CORRECTES!
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Què vol dir classificar?

Sessió 9

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



Thank you!
Els del restaurant ens donen les 
gràcies per totes les classificacions. 
El germà de la Flàvia, el Simone, no 
es creu que ho hagin fet nois i noies 
de 1r d’ESO i els hi demana que, 
abans de cantar victòria, resolguin 
un repte més que serà fer una 
classificació molt més difícils. Podreu 
aconseguir-ho? 

1. Objectius de la classe d’avui

● Establirem criteris de classificació per éssers vius. 

● Construir un arbre filogenètic amb claus 
dicotòmiques.



2. Línia del temps - Història de la vida!
      

                QUÈ             VA             PASSAR?

3. Torna a classificar!



4. Diari d’aprenentatge V



ÉSSERS A CLASSIFICAR SESSIÓ 9 
 

   

 

 

 
 



Nom: 
Classe: 
Data: 
 
Diari d’aprenentatge V: 

 

Ens hem passat els últims dies classificant de tot, des de pasta pel restaurant de la Flàvia als éssers                   
vius més diversos! De nou, hem hagut de treballar amb els companys i companyes per fer activitats que                  
no sempre han estat fàcils i moltes vegades hem hagut de defensar-les en veu alta. Ara que ja portem                   
molts dies treballant en grup, relaxa’t i torna-hi a pensar: 

- Has treballat en grup de la mateixa manera aquests últims dies o has canviat la teva manera de 
treballar? Què creus que has millorat en el teu treball en grup? 

 
 
 

- Et trobes ara més còmode participant en el treball en grup?  
 
 
 

- Et trobes ara més còmode participant en veu alta per tota la classe? Si és així, què creus que 
t’ha ajudat? 

 
 
 
 
 
Nom: 
Classe: 
Data: 
 
Diari d’aprenentatge V: 

 

Ens hem passat els últims dies classificant de tot, des de pasta pel restaurant de la Flàvia als éssers                   
vius més diversos! De nou, hem hagut de treballar amb els companys i companyes per fer activitats que                  
no sempre han estat fàcils i moltes vegades hem hagut de defensar-les en veu alta. Ara que ja portem                   
molts dies treballant en grup, relaxa’t i torna-hi a pensar: 

- Has treballat en grup de la mateixa manera aquests últims dies o has canviat la teva manera de 
treballar? Què creus que has millorat en el teu treball en grup? 

 
 
 

- Et trobes ara més còmode participant en el treball en grup?  
 
 
 

- Et trobes ara més còmode participant en veu alta per tota la classe? Si és així, què creus que 
t’ha ajudat? 
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● El primer simulacre de prova final adjuntat en l’annex 11 correspon al del grup              
ordinari. 

● El segon simulacre de prova final adjuntat en l’anex 11 és per a l’alumnat del SIEI de                 
1r B.   
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Fem el simulacre!
Sessió 10

1. Objectius de la classe d’avui
● Fer el simulacre de la prova final i 

resoldre dubtes de la unitat.
● Prendre consciència de què 

necessiteu estudiar per a la 
prova final.



2. Organització de la sessió 
Té 2 parts:

1) TREBALL INDIVIDUAL/ PARELLES (40’)

- Resolem les preguntes que se’ns 
plantegen. Podem fer servir apunts/ 
llibre. 

2) QUÈ HAURIA DE SABER FER… (10’)

- Omplim la graella de forma individual.

QUAN TINC UN DUBTE…
1. Busco als apunts, a la 

llibreta, al llibre.
2. Pregunto al company o 

companya del costat.
3. Pregunto a les 

professores.

3. Quant temps dediquem a fer cada pregunta?

Proposta de timings:
Pregunta Temps 

destinat

1 10’

2 10’

3 5’

4 10’

5 5’

6 5’

7 10’



4. Què hauria de saber fer?
Teniu 5’ per omplir la fitxa!



Nom: 
Curs:  

REFLEXIÓ FINAL: QUÈ HAURIA DE SABER? 
 
Després d’haver fet el simulacre de la prova final, completa aquesta taula. Marca una creu               
en funció de si saps fer o no el que es proposa en cada frase. Recorda que et serà un                    
instrument útil per a orientar l’estudi de cara a l’examen.  
 

Què hauria de saber... SÍ NO 

Sé distingir el que és viu del que és inert.   

Conec les 3 funcions vitals dels éssers vius i les sé explicar.   

Sé explicar els esdeveniments més importants que van permetre la vida a la terra.   

Conec el procés que fan servir les plantes per nodrir-se (fotosíntesi).   

Recordo el viatge de Darwin i els exemples que va fer servir per explicar els 
mecanismes de l’evolució. 

  

Puc predir l’efecte d’un canvi d’ambient en la supervivència d’un ésser viu determinat.   

Sé crear éssers vius adaptats a ambients concrets.   

Puc distingir entre organismes de la mateixa espècie i d’espècies diferents.   

Sóc capaç d’establir criteris de classificació.   

Sé fer servir claus dicotòmiques senzilles per a classificar organismes.   

 
 

● Què és allò que em sé millor? 
 
 

● Què em costa més? Com ho estudiaré?  



 

1r. d'ESO. Biologia i geologia  

Dimulacre d’examen Tema 4: El misteri de la vida 
 

Cognoms: _____________________ Nom: _____________ 

Data: ___________________ Classe: __________ 
 
1. En Luisma va veure una imatge a la tele d’un llamp i, com que es mou, es va pensar                    

que era un ésser viu.  

 
a) Dona-li una resposta reponent a la pregunta:  

● Què tenen en comú tots els éssers vius? 
● Exemples concrets dels conceptes que mencionis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) De les següents imatges, encercle aquelles que corresponen a éssers vius.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fes una redacció sobre com va iniciar la vida a la terra. Fixa’t sobretot, en com                 

canvien gasos de l’atmosfera, components aigua i temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Vas fer una pràctica al laboratori en què vas treballar amb espinacs. Fes memòria!  

 
a) Explica el procés de la fotosíntesi.  
 
 
 
 
b) Quin tipus de nutrició és?  
 
 
 
c) Explica com va influenciar en l’aparició de vida a la Terra.  
 
 
 
 
 
 
4. La papallona Biston betularia presenta una forma clara i una forma fosca. Els              

biòlegs anglesos han pogut comprovar com la selecció natural afavoria una           

d'aquestes dues formes en funció de l'increment o de la baixada de la contaminació. 

A l’Anglaterra de començaments del segle XIX l’ambient no estava contaminat, de            

manera que quan la forma clara de la papallona s’aturava damunt la superfície dels              

arbres, es camuflava molt bé. En canvi, la forma fosca ressaltava molt respecte el              

color de fons de la superfície dels arbres. 

A mitjans del segle XIX, la situació va canviar: la industrialització va generar un              

ambient molt pol·lucionat i l’escorça dels arbres esdevingué negre.  

 

a) Què creus que va succeir quan va canviar l’ambient degut a la contaminació?  
 
 
 
b) Quina de les dues formes de papallona va passar a ser la més abundant? Per què?  
 
 

 
c) Si de cop i volta desaparegués la contaminació, què passaria amb les papallones?              
Quines creus que sobreviurien més?  
 
 
 
5. Un burro i un cavall són de la mateixa espècie? Explica per què sí o per què no.  
 
 
 
 



 
 
6. En Sergi treballa a un gran magatzem italià on hi venen de pasta.  

 

Fes una proposta de clau dicotòmica utilitzant els criteris que et semblin adequats             
(mida, forma, color,...). A cada pas només poden sortir-ne dues branques i en Sergi ha               
de poder distingir entre tots els tipus de pasta.  

 
 
 
 
 
 
 

A B C D 
 
 
 
 
 
 
 

  
E F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Classifica els éssers vius següents en funció dels criteris de classificació que et 
proposem i ordena els organismes actuals d’exemple en aquest cladograma:  
 

 

Organisme Posició al cladograma (I, II, III o IV) 

Bacteria  

Àguila  

Ratolí  

Pi  
 
 
 
 
 
 
 



Nom: 
Curs: 
Data: 

TEMA 4: ELS ÉSSERS VIUS 
SIMULACRE DE LA PROVA FINAL 

 
1. Encercla la resposta a la pregunta: està viu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí / No Sí / No
Sí / No 

 
2. Quina funció fan aquests animals? Escull entre funció de RELACIÓ, 

REPRODUCCIÓ i RELACIÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funció de ……………………….  
Funció de …………………….  
 

 
Funció de ……………………….  
 



3. Ordena el còmic de l’1 al 6 per explicar com va aparèixer la vida a la 
Terra. 

 
 

4. Ara ordena les frases. 
 

Frase número: ____ Al principi hi havia molts de volcans. 

Frase número:_____ Encara hi havia volcants però no tants i als mars hi havia              
molècules. 

Frase número: ______ Els volcans van anar apagant-se i van aparèixer els            
coacervats. 

Frase número: _______ Van aparèixer cèl·lules. 

Frase número:______ Van apareìxer cèl·lules que feien la fotosíntesi i tiraven oxigen            
a l’aire. 

Frase número:_____ Van aparèixer els animals i plantes evolucionats. 

 
5. Completa les frases amb les paraules que tens a continuació: 

  
fotosíntesi, llum, oxigen, gas 

 
El __________ que ha aparegut quan hi havia espinacs dins l’embut és            

l’_________________. El procés que s’ha donat s’anomena _____________. Per         

fer aquest procés la planta necesita ________. 

 



6. A partir de la imatge, contesta les preguntes: 
 

 
 

- Quantes papallones blanques hi ha? 
 

- Quantes papallones negres? 
 
 

- Si ets un animal que menja papallones… quines caçaries primer: les 
blanques o les negres? 

 
 

- Quines creus que són més difícils de “caçar”? 
 
 

7. Completa la taula, marcant una creu depenent de si els casos presentats 
són o no espècies. 

 

Situació SÍ  NO 

Un gat i un gos que no poden reproduir-se entre ells.   

Un burro i un cavall que tenen una mula, que 
ano és fèrtil.  

  

Uns ocells que viuen en illes molt diferents i mai podran 
posar ous entre ells.  

  

Un gos d’una raça i un gos d’una altra 
raça que quan es creuen poden tenir 
gossos (mestissos). 

  



 
 

 
8. Contesta a les preguntes: 

 

 
 

   A                               B                          C                              D  
 

 
- En què s’assemblen les figures A, i C? 

 
 

- I en què s’assemblen les figures B i D? 
 
 

- Digues una diferència entre la figura A i la B.  
 
 

9. Encercla la resposta correcte en cada cas: 
 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 

 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 
 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 



 
 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 

 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.11. Annex 11: Materials per a la sessió 11 
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Què vol dir classificar?

Sessió 9

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



Corregim el simulacre!
Sessió 11

1. Objectius de la classe d’avui
● Resoldre dubtes de la unitat.
● Sentir-vos preparats i preparades 

per a fer front a la prova final amb 
èxit i demostrar tot el que heu 
après en aquest tema.



2. Organització de la sessió 
Té 2 parts:

1) TREBALL EN PETIT GRUP (25’)

- Fem grups de 4 persones. Criteri: ha de ser gent que 
s’assegui en una taula diferent a la vostra!

- Compartim les respostes a les preguntes del simulacre i 
millorem aquelles que creiem que estan incorrectes.

2) POSADA EN COMÚ (30’)

- Resolem les preguntes conjuntament i acabem d’afegir tot el 
que sigui necessari al full del simulacre.  

3. Quant temps dediquem a corregir cada pregunta?

Proposta de timings:

Pregunta Temps 
destinat

1 10’

2 10’

3 5’

4 10’

5 5’

6 5’

7 10’

RESOLEM TOTS ELS DUBTES!



7.12. Annex 12: Materials per a la sessió 12 
 

● El primer examen adjuntat en l’annex 12 correspon al del grup ordinari. 
● El segon examen adjuntat és per a les persones amb un PI per a dificultats               

cognitives. 
●  El tercer examen és per a l’alumnat del SIEI de 1r B.  
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Què vol dir classificar?

Sessió 9

ANOTEM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ!



 

1r. d'ESO. Biologia i geologia  

Examen Tema 4: El misteri de la vida 
 

Cognoms: _____________________ Nom: _____________ 

Data: ___________________ Classe: __________ 
 
1. En Miki, de 1r D de l’Institut Pedratorta, té una germana petita, la Laia, que va a 5è                   

de primària. L’altre dia estaven veient un programa sobre volcans que feien a la              

televisió i la Laia i en Miki van tenir una conversa: 

Laia: - Uaaaaaauuuuuuu el volcà està viu! 

Miki: - Però, per què ho dius això?  

Laia: - Perquè es mou!! 

Miki: - Això no és motiu per saber si una cosa està viva o no! 

 
a) Qui té raó i com creus que el Miki li explicarà a la seva germana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Laia, després de la coneversa, li va portar al Miki una foto de l’elefant, d’un tornado                 

i un bolet que va agafar directament de la nevera. Va intentar endivinar si eren o no                 

éssers vius a partir del que havia après de l’explicació del seu germà.  

 
b) De les següents imatges, encercle aquelles que corresponen a éssers vius.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. T’han fet un encàrrec d’una editorial de llibres. A continuació tens 3 vinyetes que               

respresenten alguna cosa però que s’han desordenat…  

 
a) Ordena les tres vinyetes per ordre cronològic (amb un 1 la que va tenir lloc en un                  
moment anterior en el temps i amb un 3, la més recent).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Escriu breument el que representa cadascuna de les vinyetes i els esdeveniments             
més importants que s’hi representen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Quin títol posaries al còmic? 
 
 
 
3. Ens han trucat des de l’Estany de Banyoles, on vas anar d’excursió fa uns dies,                

perquè han trobat una alga i no saben si està viva o morta.  

 
a) Quin experiment faries per veure si està viva o morta? Dibuixa-ho indicant el              
material de laboratori necessari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Explica què passarà si està viva i què passarà si està morta i explica per què. Si ho                   
necessites, pots ajudar-te de l’esquema que tens a continuació.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quan vam anar de sortida a l’Observatori Fabra, l’Ikinov, un noi de             

1rD, es va fixar que pels boscos de Collserola hi havia escarabats de             

dos colors diferents: verds i marrons. Tots els escarabats habitaven          

la gespa i fulles verdes. També es va fixar que de tant en tant, algun               

ocell n’atrapava algun per menjar-se’l. Ahir, a les notícies del vespre,           

va sentir que degut a que fa setmanes que no plou, la gespa i boscos               

de Collserola s’estan assecant i tornant de color marronós. Amb tota           

aquesta informació, ajuda l’Ikinov responent a les següents        

preguntes:  

 
a) Quin dels dos tipus d’escarabat té major probabilitat de sobreviure? Per què?  
 
 
 
 
 
 

 

 

Aquesta primavera ha plogut moltíssim i la vegetació ha canviat el seu color: el bosc               

ha adoptat un color verdós altra vegada.  

 
b) Aquest canvi d’ambient provocarà canvis en la supervivència dels escarabats de            
cada color? Explica què esperaríem veure en la població d’escarabats. 
 
 
 
 



Aquest any hem vist canvis en la població d’escarabats. Si hi ha canvi climàtic com               
els darrers anys, afectarà a les poblacions d’éssers vius que viuen a Collserola? 
 
 
 
 
5. Charles Darwin en el seu viatge al voltant del món es va trobar a les Illes Galàpagos                  

molts tipus de pinçans diferents. A cada illa eren diferents. Se’n va endur dos (una               

femella i un mascle) per estudiar-los amb l’esperança de que posesin ous, però mai              

no en van posar.  

 
1- Geospiza magnirostris 

2- Geospiza fortis 

 
 
 
 
 

 
Per què penses que mai no van posar ous? Podríem dir que són de la mateixa                
espècie? Justifica-ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En Sergi és estudiant de zoologia (la ciència que estudia els animals). Té un               

examen sobre insectes la propera setmana i necessita la teva ajuda per fer un resum               

dels tipus de papallona.  

 

Fes una proposta de clau dicotòmica utilitzant els criteris que et semblin adequats             
(mida, forma, color,...). A cada pas només poden sortir-ne dues branques i en Sergi ha               
de poder distingir entre totes les papallones.  
 

a)  b)   c)  d)  e)  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Recorda que hem de ser crítics i crítiques. Classifica els éssers vius següents en               

funció dels criteris de classificació que et proposem i ordena els organismes actuals             

d’exemple en aquest cladograma:  

  

Organisme Posició al cladograma (I, II, III o IV) 

Bacteria  

Pinçà (ocell)  

Hàmster  

Girasol  
 
 
8. Arribem al final d’aquest tema, on hem acompanyat a la Flàvia i hem descobert un                

munt de coses sobre els éssers vius, la diversitat, l’evolució, la classificació,... Les             

professores volem saber:  

 

- Què és el que més t’ha agradat d’aquest tema? Per què? 
 
 

- Què t’ha agradat menys d’aquest tema? Com ho canviaries? 



 

1r. d'ESO. Biologia i geologia  

Examen Tema 4: El misteri de la vida 
 

Cognoms: _____________________ Nom: _____________ 

Data: ___________________ Classe: __________ 
 
1. Està viu? Quines són les 3 funcions vitals que fa? 

 

 

 
 
 
 
2. De les següents imatges, encercle aquelles que corresponen a éssers vius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ordena les tres vinyetes i les frases per ordre cronològic (de més antiga a més                
recent):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
_____ Van apareìxer cèl·lules que feien la fotosíntesi i tiraven oxigen a l’aire. 

 
____ Al principi hi havia molts volcans, la temperatura del planeta era molt alta i a                
l’atmosfera hi havia gasos tòxics. 

____ Els volcans van anar apagant-se i van aparèixer els coacervats. 

 
3. A Banyoles hem vist que hi ha plantes que fan la fotosíntesi. Com s’alimenten?  
a) Completa aquest esquema:  
 
 
 

b) Ordena les vinyetes de l’experiment: 

 
c) Per què surten bombolles? 
 
 
4. A partir de la imatge, contesta les preguntes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Quantes papallones blanques hi ha? 
 

- Quantes papallones negres? 
 

- Si ets un animal que menja papallones… quines caçaries primer: les blanques 
o les negres? 

 
 

- Quines creus que són més fàcils de “caçar”? Per què? 
 

 
 
5. Aquests dos pinçans són un mascle i una femella però mai han posat ous encara 
que els hagin tingut molt de temps en un espai junts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pots dir que són de la mateixa espècie? Explica per què sí o per què no.  
 
 
 
 
 
 
 
6. Contesta a les preguntes a partir de les imatges: 
 

 
- En què s’assemblen les figures A, i C? 

 
 

- I en què s’assemblen les figures B i D? 
 
 



- Digues una diferència entre la figura A i la B. 
 
  

- Què tenen en comú les 4 figures? 
 

 
 
 
7.  Classifica els éssers vius següents en funció dels criteris de classificació que et 
proposem i ordena els organismes actuals d’exemple en aquest cladograma:  
 

 
 

Organisme Posició al cladograma (I, II, III o IV) 

Bacteria  

Pinçà (ocell)  

Hàmster  

Girasol  
 
 
8. Arribem al final d’aquest tema, on hem acompanyat a la Flàvia i hem descobert un                
munt de coses sobre els éssers vius, la diversitat, l’evolució, la classificació,... Les             
professores volem saber:  
 

- Què és el que més t’ha agradat d’aquest tema? Per què? 
 
 
 

- Què t’ha agradat menys d’aquest tema? Com ho canviaries? 
 



Nom: 
Curs: 
Data: 

TEMA 4: ELS ÉSSERS VIUS 
PROVA FINAL 

 
1. Encercla la resposta a la pregunta: està viu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí / No Sí / No Sí / No 
 

2. Quina funció fan aquests animals? Escull entre funció de RELACIÓ, 
REPRODUCCIÓ i RELACIÓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funció de ……………………….   Funció de …………………….  
 

 
Funció de ……………………….  
 
 

 



 
 

3. Ordena el còmic de l’1 al 6 per explicar com va aparèixer la vida a la 
Terra. 

 
 

4. Ara ordena les frases. 
 

Frase número: ____ Al principi hi havia molts de volcans. 

Frase número:_____ Encara hi havia volcants però no tants i als mars hi havia              
molècules. 

Frase número: ______ Els volcans van anar apagant-se i van aparèixer els            
coacervats. 

Frase número: _______ Van aparèixer cèl·lules. 

Frase número:______ Van apareìxer cèl·lules que feien la fotosíntesi i tiraven oxigen            
a l’aire. 

Frase número:_____ Van aparèixer els animals i plantes evolucionats. 

 
5. Completa les frases amb les paraules que tens a continuació: 

  
fotosíntesi, llum, oxigen, gas 

 
El __________ que ha aparegut quan hi havia espinacs dins l’embut és            

l’_________________. El procés que s’ha donat s’anomena _____________. Per         

fer aquest procés la planta necesita ________. 



 
6. A partir de la imatge, contesta les preguntes: 

 

 
 

- Quantes papallones blanques hi ha? 
 

- Quantes papallones negres? 
 

- Si ets un animal que menja papallones… quines caçaries primer: les 
blanques o les negres? 

 
- Quines creus que són més fàcils de “caçar”? 

 
7. Digues en cada situació si són o no són la mateixa espècie.  

 

Situació SÍ  NO 

Un gat i un gos que no poden reproduir-se entre ells.   

Un burro i un cavall que tenen una mula, que 
no és fèrtil.  

  

Uns ocells que viuen en illes molt diferents i mai 
podran posar ous entre ells.  

  

Un gos d’una raça i un gos d’una altra 
raça que quan es creuen poden tenir 
gossos (mestissos). 

  

 



 
8. Contesta a les preguntes: 

 

 
 

   A                               B                          C                              D  
 

 
- En què s’assemblen les figures A, i C? 

 
 

- I en què s’assemblen les figures B i D? 
 
 

- Digues una diferència entre la figura A i la B.  
 
 

9. Encercla la resposta correcta en cada cas. 
 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 

 
 
Ésser viu/ Ésser inert 

 
 
 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 

 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 

 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 



 
 

10.  Què t’ha agradat més del tema? Què t’ha agradat menys?  
 

- El que més m’ha agradat ha sigut… 
 

- El que menys m’ha agradat ha sigut... 
 

 



7.13. Annex 13: Dossier de suport  
 
Aquest dossier de suport és l’adaptació per a l’alumnat del SIEI de 1r B. Segueix el mateix 
ordre de sessions que la resta del grup classe i no inclou el simulacre de la prova final ni la 
prova final, ja que estan amb el material de les sessions 10 i 12.   
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Dossier de suport- TEMA “Éssers vius” 
 
NOM I COGNOM____________________________ 
 
 
SESSIÓ 1 
 
DATA: _________________________________________________ 
 
 
ACTIVITAT 1: Encercla la resposta a la pregunta “Està viu”? 
 

 
  Si  / No Si  / No Si  / No 
 

 
  Si  / No Si  / No Sí  / No 
 
 
Escriu aquí què tenen en comú tots els éssers vius: 
 
…………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………... 



ACTIVITAT 2. QUINA FUNCIÓ FAN AQUESTS ANIMALS? 
 
Escull entre, FUNCIÓ DE: 
 
NUTRICIÓ / RELACIÓ / REPRODUCCIÓ 
 

                         
 
FUNCIÓ DE: ________________      FUNCIÓ DE: ________________ 
 
 
 

 
 
 
  FUNCIÓ DE: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSIÓ 2 
 
DATA: _________________________________________________ 
 
 
ACTIVITAT 1: ORDENA DEL 1 AL 6 AQUEST CÓMIC. 
 

 
 
ACTIVITAT 2: ARA ORDENA AQUESTES FRASES: 
 
Frase número: ____ Al principi hi havia molts de volcans. 
 
Frase número:_____ Encara hi havia volcants però no tants i als mars hi havia              
molècules. 
 
Frase número: ______ Els volcans van anar apagant-se i van aparèixer els            
coacervats. 
 
Frase número: _______ Van aparèixer cèl·lules. 
 
Frase número:______ Van apareìxer cèl·lules que feien la fotosíntesi i tiraven oxigen            
a l’aire. 
 
Frase número:_____ Van aparèixer els animals i plantes evolucionats. 



ACTIVITAT 3: DIBUIXA EL CÒMIC EN ORDRE: 
 
 
 
  



SESSIÓ 3 
DATA: _________________________________________________ 
 

PRÀCTICA DE LABORATORI: OBSERVEM EL PROCÉS DE LA 
FOTOSÍNTESI 
 

ACTIVITAT 1: QUÈ ÉS CADA IMATGE?  
Fulles d’espinacs, bicarbonat de sodi, embut, vas de precipitats, tub 

d’assaig, lot, pinces. 
 

 
 
 
 

 
 
1) ___________________        2)____________________ 3)________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)___________________       5)__________________         6)__________________ 
 

 
ACTIVITAT 2: COMPLETA LES FRASES FENT SERVIR LES        
PARAULES QUE TENS A CONTINUACIÓ: 

 fotosíntesi, llum, oxigen, gas 
 
● El __________ que ha aparegut quan hi havia espinacs dins l’embut           

és l’_________________. El procés que s’ha donat s’anomena        

_____________. Per fer aquest procés la planta necesita ________. 

 
 
 



SESSIÓ 4 
 
DATA: _________________________________________________ 
 
ACTIVITAT 1: DESPRÉS DEL JOC, COMPLETA LES FRASES. 
 

- El paisatge de fons era de color __________________.  

- En el paisatge hi havia tres tipus de fitxes: de color _________________, de             
color _________________ i de color _________________. 

- Quan la depredadora del grup caçava, del color que agafava menys fitxes era             
el __________________. 

- Quan ha canviat el color del paisatge, la depredadora del grup agafava            
menys fitxes de color  _____________________. 

 

ACTIVITAT 2: DIGUES SI LES SEGÜENTS AFIRMACIONS SÓN        
FALSES (F) O VERDADERES (V).  
 

● Segurament a un paisatge de color groguenc com un desert, a un ésser viu              
de color vermell li serà difícil sobreviure.  

● Un depredador caçarà molt fàcilment a un ésser viu que està ben camuflat al              
medi on viu.  

● El depredador caça menys éssers vius de color semblant al medi on viuen             
perquè es veuen menys.  

 

ACTIVITAT 3: QUÈ CREUS QUE SERÀ MÉS FÀCIL CAÇAR PEL          
DEPREDADOR?  

En un prat verd hi ha marietes (de color vermell) i també insectes pal (de color                
verdós). Encercla l’ésser viu que creguis que viurà més temps sense que el cacin              
els depredadors.  

 
 
 
 



SESSIÓ 5 i 6 
 
DATA:____________________________________ 
 
ACTIVITAT 1:  JOC. BUSCA LES PAPALLONES NEGRES.  
 

 
 
 

- Quantes papallones blanques hi ha? 
 
 
 

- Quantes papallones negres? 
 
 

- Si ets un animal que menja papallones… quines caçaries primer: 
les blanques o les negres? 

 
 
 

- Quines creus que són més fàcils de “caçar”? 
 



ACTIVITAT 2: INVENTAT UN ANIMAL QUE ES PUGUI AMAGAR TAN          
BÉ COM LA PAPALLONA NEGRA EN EL NOU FONS QUE ET           
DONARÀ LA PROFESSORA. 
 
 
DIBUIXA’L AQUÍ: 
  



SESSIÓ 7 
 
DATA:__________________________________ 
 
 
ACTIVITAT 1: DIGUES SI SÓN O NO SÓN DE LA MATEIXA           
ESPÈCIE… 
 

Situació SÍ  NO 

Un gat i un gos que no poden reproduir-se entre ells.   

Un burro i un cavall que tenen 
una mula, que no és fèrtil.  

  

Uns ocells que viuen en illes molt 
diferents i mai podran posar ous 
entre ells.  

  

Un gos d’una raça i un gos d’una 
altra raça que quan es creuen 
poden tenir gossos (mestissos). 

  

 
ACTIVITAT 2: COMPLETA LA DEFINICIÓ D’ESPÈCIE. 

reproduir-se espècie  fèrtil 
Dos éssers vius són de la mateixa ________________ si poden          
________________ entre ells i tenir una decendència _____________,        
és a dir, que també es podrà reproduir. 



SESSIÓ 8 
 
DATA:__________________________________ 
 
 
ACTIVITAT 1: DIBUIXA ELS DIFERENTS TIPUS DE PASTA I DIGUES 
UNA CARACTERÍSTICA DE CADASCUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSIÓ 9 
 
DATA:__________________________________ 
 
ACTIVITAT 1: Encercla la resposta correcte en cada cas. 

 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 

 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 
 
 
Ésser viu/ Ésser inert 
 
 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 
 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 
 

 
 
Vida fora l’aigua/ Vida dins l’aigua 
 



7.14. Annex 14: Targetes de les capitanes d’equip 
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