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Què m’enduc a la maleta si me’n vaig de 
viatge a…? 

 
 

1. Llegiu en veu alta el següent diàleg que van tenir els nostres amics: 
 

- TONI: Què heu fet el cap de setmana nois? 

- FATEMA: El Bikash, el Roberto i jo vam estar tot el dia al parc amb l’skate, 

feia un dia increïble! 

- BIKASH: Sí, sí! va fer molt de Sol i molta calor! 

- ROBERTO: Vam suar i tot! 

- CARLA: Jo vaig anar amb els meus pares a visitar la meva germana gran 

que està vivint a Irlanda! 

- TONI: Què dius ara! està vivint a Irlanda? 

- CARLA: Sí, se’n va anar a aprendre anglès i ja porta un mes vivint allà! 

 

- FATEMA: I què vau fer allà? 

- CARLA: Vam anar tota la família de visita per Dublín, però no vam tenir molta 

sort perquè se’ns va posar a ploure. De fet, la meva germana ens va dir que 

des que està allà li ha plogut gairebé cada dia! 

- ROBERTO: Què exagerada! Com ha de ploure cada dia! 

- CARLA: Sí, m’ho va dir... diu que allà el temps no és com a Barcelona, que a 

Irlanda plou molt més i també fa més fred. 

- ROBERTO: Però aquí a Barcelona també fa mal temps de vegades… 

- BIKASH: Potser és que Barcelona i Irlanda no tenen el mateix clima. 
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- FATEMA: Però llavors en què quedem? Això de que a Irlanda sempre plogui 

és cosa del temps o és cosa del clima?  

2. Anem entre tots a intentar desenredar una mica la conversa dels nostres 

amics. 

 

2.1. Traieu els mòbils o tauletes i anem a buscar quin temps fa en les següents 

ciutats del món! (Consell: pots trobar la informació a weather.com) 

 

Ciutat Temperatura Estat del cel Clima 

Nuuk (Groenlandia) -6ºC  Sol  i Núvol  Polar 

Dublín (Irlanda) 4ºC  Pluja  Temperat humit 

Barcelona 
(Espanya) 

12ºC  Sol  i Núvol  Temperat sec 
(Mediterrani) 

Damasc (Síria) 17ºC  Núvol  Desèrtic 

Daca (Bangladesh) 29ºC  Sol i  Núvol  Tropical 
estacional 

Ciutat del Cap 
(Sudàfrica) 

26ºC  Sol  Temperat sec 

 

A continuació pinteu amb el següent codi de colors: 

- Color Blau →  Temperatures fredes →  10ºC o menys 

- Color Groc →  Temperatures temperades →  Entre 10 i 20 ºC 

- Color Vermell →  Temperatures càlides →  Més de 20ºC 

 

- Color Taronja→ assolellat o parcialment núvol 

- Color Gris → núvol, boira o pluja 

 

2.2. En quines ciutats de la taula fa un temps similar ara mateix? Discutiu-ho 

amb els companys de taula. 

Mitjançant el suport visual dels colors, els alumnes descobriran que a 

principis de març, Ciutat del Cap i Daca; Barcelona i Damasc; Nuuk i 

Dublín; poden presentar un temps atmosfèric similar. 
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2.3. Creieu que aquestes ciutats on fa un temps similar tenen el mateix clima? 

Discutiu-ho amb els companys de taula. 

 

Mitjançant aquesta pregunta, es busca explorar la idea prèvia que temps 

i clima són conceptes similars i que fins i tot poden ser utilitzats 

indistintament.  

En aquest punt de la UD no es donarà la diferència entre ambdós 

conceptes d’una manera explícita. Al final de la UD, durant l’activitat de 

construcció d’un climograma, es recuperaran las mateixas ciutats i així 

els alumnes podran descobrir la diferència entre aquests dos conceptes 

en confrontar el fet que ciutats que poden tenir en un moment 

determinat un temps atmosfèric similar no tenen per què tenir el mateix 

clima. 

 

3. A més a més de la temperatura i l’estat del cel, què més podem mesurar per 

conèixer el temps atmosfèric d’una ciutat? (Consell: Pots tornar a fer una 

ullada a la pàgina de weather.com) 

 

Utilitzant la mateixa web que a l’exercici anterior (weather.com), 

entraran en contacte amb altres variables meteorològiques com: vent, 

humitat de l’aire, pressió atmosfèrica, temperatura, i precipitació. 

L’explicació sobre cada variable meteorològica es tracta en l’activitat 4 

mitjançant la lectura de quatre textos expositius que seran treballats a 

classe a través de diferents estratègies per a la millora de la comprensió 

lectora. 

 

3.1. Omple la següent taula amb les variables meteorològiques que acabes de 

trobar i posa una creu en el que creus que és el teu grau de coneixement: 

A continuació, els alumnes realitzaran una autoavaluació inicial 

mitjançant un KPSI sobre el seu coneixement d’algunes de les variables 

meteorològiques amb les que han entrat en contacte en l’exercici 

anterior. 
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Variables 
meteorològiques 

EL CONEC I EL 
PUC EXPLICAR 

EM SONA NO EM SONA 

Temperatura X   

Vent X    

Humitat  X  

Pressió  X  

Precipitació   X 
 

 

4. Ara anem a entendre una mica millor què mesura cada variable 

meteorològica. Per aquesta activitat cada company de taula ha de triar un dels 

4 textos que es proposen. 

Els alumnes aprofundiran en el coneixement de quatre variables 

meteorològiques bàsiques (temperatura, humitat de l’aire, pressió 

atmosfèrica i precipitació) mitjançant la lectura de quatre textos 

expositius que seran treballats a l’aula a través de diferents estratègies 

per a la millora de la comprensió lectora que el docent introduirà a 

l’aula. 

1) El docent reparteix els quatre textos entre els diferents alumnes i 

es conformen els grups d’experts (grups amb el mateix text). 

- L’estratègia que s’utilitzarà durant aquesta sessió s’anomena 

“response log” i consisteix en portar un registre escrit durant la 

lectura sobre aquells aspectes del text que s’han entès, o no s’han 

acabat de comprendre, o que poden haver resultat més 

interessants. Els alumnes duran a terme la dinàmica “response log” 

de forma individual els primers 10 min, i a continuació disposaran 

de 20 min per acabar de completar la graella amb l’ajuda de la 

resta d’experts. Vegeu a continuació les graelles “response log” que 

s’utilitzaran amb cada text (les graelles mostren alguna cel·la 

completada per il·lustrar el funcionament de l’eina). 

2) Un cop transcorreguts els 30 min necessaris per a l’estratègia 

“response log”. Tots els alumnes respondran de forma individual el 
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qüestionari corresponent al text que han llegit (10 min). Han de 

respondre els qüestionaris de forma individual. Mentre responen el 

qüestionari tindran disponible el text que han llegit, així com també 

la graella “response log”. En finalitzar els qüestionaris, el docent 

recollirà qüestionaris i graelles “response log). Aquestes dades 

s’utilitzaran en l’elaboració del TFM. 
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ACTIVITAT Comprensió Lectora-I 

TEXT 1. TEMPERATURA I TERMÒMETRES 

La temperatura d’un objecte depèn de la energia cinètica (energia del            

moviment) de les seves partícules. Quant major és l’energia cinètica de les            

partícules d’un cos, major és la seva temperatura.  

Quan posem en contacte dos cossos que tenen temperatures diferents, el           

que té més temperatura transmet energia al que en té menys fins que les              

temperatures dels dos cossos són iguals. L'energia es transmet entre dos objectes o             

cossos de forma espontània. És el que coneixem com a transmissió de la calor i               

sempre és des del cos que té la temperatura més elevada cap el què està més fred .                  

Quan la temperatura dels dos objectes és la mateixa diem que s’ha produït l’equilibri              

tèrmic. 

 

La temperatura es mesura amb un termòmetre. Els termòmetres         

convencionals (no els digitals, ni d'altres tipus) basen el seu funcionament en les             

dilatacions i contraccions que experimenta algun material en funció dels canvis de            

temperatura. 

Els termòmetres més comuns consten d'un tub de vidre de diàmetre molt            

petit, tancat pels dos extrems i que conté un líquid (mercuri o alcohol tenyit). A la                

part inferior del tub hi ha un eixamplament que serveix com a dipòsit del líquid               

termomètric. La part superior del tub es troba al buit (sense aire ni cap mena de                

gas). Així quan la temperatura augmenta, el mercuri o l'alcohol es dilaten i             

ascendeixen pel tub de vidre (tècnicament anomenada columna del termòmetre).          

Quan la temperatura disminueix passa el procés contrari. 
Aquest text ha estat adaptat de: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1757 
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RESPONSE LOG Text1 

 TEXT 1: TEMPERATURA I TERMÒMETRES 

Paràgraf Què diu el text? Codi Què m’ha semblat? 

 
 
Exemple 
 
 

Que la temperatura d’un 
objecte augmenta si 
augmenta l’energia cinètica 
de les seves partícules. 

!!! Que això significa que si 
augmenta la temperatura de 
l’aire,deu ser perquè 
augmenta l’energia cinètica 
de les partícules de l’aire. 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
 
 
 
 
 
 

  

Codis: !!!: Crec que és informació important 

???: No ho entenc, em sembla estrany, és confús… 

+++: M’agradaria saber més sobre aquest tema! 

9 



Qüestionari Text 1 

TEXT 1: Temperatura i Termòmetres(Es mostren les respostes que es 
consideraran encertades per al TFM) 

Preguntes Veritat Fals El text no em parla 
d’això. 

Si la temperatura d’un cos     
augmenta és degut a l’augment     
de l’energia cinètica de les     
seves partícules. 

X   

Durant la transmissió de calor     
entres dos cossos, el cos que      
està a més temperatura es     
refreda 

X   

L’energia cinètica és deguda al     
moviment. 

X   

L’equilibri tèrmic es dona quan     
dos cossos en contacte tenen     
la mateixa temperatura 

X   

La temperatura es medeix en     
dues escalas: Celsius i Kelvin 

  X 

Els termòmetres més comuns    
estan fets solament de mercuri. 

 X  

La part superior d’un    
termòmetre està plena d’aire. 

 X  

Els termòmetres de mercuri es     
van prohibir per la seva     
perillositat. 

  X 

 
Quan la temperatura augmenta    
el líquid termomètric es dilata. 

X   

 
Els termòmetres digitals són    
aquells que utilitzen circuits    
electrònics. 

  X 
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TEXT 2. LA HUMITAT DE L’AIRE I L’HIGRÒMETRE 

Sabíeu que hi ha aigua a l’aire en aquest moment? L’aire que ens envolta és               

ple de partícules d’aigua anomenades vapor d’aigua. La humitat és la quantitat de             

vapor d’aigua que hi ha a l’aire. La humitat de l’aire és alta als boscos tropicals i als                  

llocs propers al mar o l'oceà. En canvi, la humitat és baixa als deserts i altres zones                 

allunyades del mar. La humitat atmosfèrica canvia amb el temps, sol ser alta els dies               

de pluja o boira. 

Una forma de mesurar la quantitat d’aigua en l’aire és la humitat relativa.             

Recordeu que la paraula "relativa" significa " "en comparació". Així doncs, la humitat             

relativa és la quantitat d'aigua que hi ha a l'aire en comparació a la quantitat màxima                

d’aigua que l’aire pot contenir a una determinada temperatura. La humitat relativa            

s’expressa en percentatge; així per exemple, quan la humitat relativa és del 50%,             

això vol dir que l’aire conté la meitat de la quantitat d’aigua que pot contenir a                

aquella temperatura. Si la humitat relativa s’acosta al 100%, l’aigua en forma de gas              

(vapor d’aigua) condensa donant lloc a aigua líquida, per exemple boira o rosada. 

Heus aquí un fet interessant: l’aire calent pot contenir més aigua que l’aire             

fred. Penseu en una massa d'aire fred com una tassa petita d'aigua i en aquesta               

mateixa massa d’aire calent com un cub enorme. Així doncs, la quantitat d’aigua que              

representa una humitat relativa del 50% és totalment diferent en un calorós dia             

d’estiu en comparació amb un fresc dia de tardor. L’aire de l’estiu és com una               

galleda gran, i l’aire de tardor és com la copa petita. 

 

L’instrument utilitzat per mesurar la humitat atmosfèrica s’anomena higròmetre. 
Aquest text ha estat adaptat de:https://study.com/academy/lesson/relative-humidity-lesson-for-kids.html 
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RESPONSE LOG Text2 

TEXT 2: LA HUMITAT DE L’AIRE I L’HIGRÒMETRE 

Paràgraf Què diu el text? Codi Què m’ha semblat? 

 
 
Exemple 
 
 

L’aire conté partícules d’aigua, 
això s’anomena humitat. 

??? Si l’aire que ens envolta conté 
partícules d’aigua, com pot ser 
que no les veiem? 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
 
 
 
 
 

  

Codis: !!!: Crec que és informació important 

???: No ho entenc, em sembla estrany, és confús… 

+++: M’agradaria saber més sobre aquest tema! 
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Qüestionari Text 2 

TEXT 2: La humitat de l’aire i l’higròmetre(Es mostren les respostes que es 
consideraran encertades per al TFM) 

Preguntes Veritat Fals El text no em parla 
d’això. 

La quantitat de vapor d’aigua     
que hi ha a l’aire és la humitat        
de l’aire. 

X   

La humitat es alta a les zones       
allunyades del mar 

 X  

A la costa i a l’Amazones la       
humitat és elevada. 

X   

Quan ha plogut la humitat és      
elevada. 

X   

El tant per cent és la unitat       
amb la qual s’expressa la     
humitat relativa. 

X   

Si la humitat relativa s’acosta al      

10%, l’aigua en forma de gas      

condensa donant lloc a aigua     

líquida. 

 X  

La humitat relativa depèn de la      
pressió i la temperatura. 

  X 

 
Un aire càlid amb un 50%      
d’humitat relativa conté més    
aigua que un aire fred amb el       
mateix valor d’humitat. 

X   

El higròmetre es el dispositiu     
per mesurar la humitat relativa. 

X   

 
La sensació de calor és més      
pronunciada quan la humitat és     
més alta. 

  X 
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TEXT 3. LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA I ELS BARÒMETRES 

 

Encara que no ens ho sembli, els gasos que formen l’atmosfera són matèria i,              

com a tal, pesen. Per entendre què vol dir pressió atmosfèrica, ens hem d’imaginar              

el que passa a una piscina: si ens hi submergim notem més pressió de l’aigua com                

més avall anem. De forma similar l’aire, que també és un fluid com l’aigua, exerceix               

la seva pressió sobre tots els objectes que hi estan immersos. En aquest cas,              

nosaltres som a sota de tota l’atmosfera, com si fóssim en el fons d’una piscina. 

 

El baròmetre és un dels aparells importants de les estacions          

meteorològiques. Indica la pressió atmosfèrica, que és la força que fa l’aire a causa              

del seu pes. 

La pressió varia amb l’altura, perquè com més amunt ens trobem, menys            

pesa la columna d’aire que tenim a sobre. És per això que els baròmetres també es                

poden utilitzar per a mesurar diferències d’altitud.  

Quan l'aire s'escalfa, es dilata i té tendència a enlairar-se creant una zona de              

baixa pressió. Quan es refreda, augmenta la seva densitat i crea una sobrepressió o              

anticicló. Aquestes dues masses d'aire a diferents pressions no estan en equilibri i             

l'aire té tendència a circular de les zones d'alta pressió cap a les zones de baixa                

pressió, aquesta circulació s'anomena vent. 

 
 

Aquest text ha estat adaptat del projecte Ciències 12-15. 
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RESPONSE LOG Text 3 

TEXT 3: LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA I ELS BARÒMETRES 

Paràgraf Què diu el text? Codi Què m’ha semblat? 

 
 
Exemple 
 
 

Els gasos que formen 
l’atmosfera pesen. 

+++ Em sembla sorprenent que 
els gasos com per exemple 
l’aire puguin pesar, a mi no 
em sembla que pesin. 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
 
 
 
 
 

  

Codis: !!!: Crec que és informació important 

???: No ho entenc, em sembla estrany, és confús… 

+++: M’agradaria saber més sobre aquest tema! 
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Qüestionari Text 3 

TEXT 3: La pressió atmosfèrica i els baròmetres (Es mostren les respostes que es 
consideraran encertades per al TFM) 

Preguntes Veritat Fals El text no em parla 
d’això. 

L’aire no té massa.  X  

En una piscina, com més a      
prop de la superfície estem     
més pressió sentim. 

 X  

L’aigua i l’aire són fluids. X   

L’aigua d’una piscina exerceix    
pressió sobre l’aire de    
l’atmosfera. 

  X 

La pressió atmosfèrica és    
causada pel pes de l’aire. 

X   

Un avió que es troba volant a       

10.000m està a menys pressió     

atmosfèrica que un que vola a      

20.000m 

 X  

En els cims de les muntanyes      
l’aigua bull a menys de 100ºC. 

  X 

La pressió atmosfèrica és    
inferior als cims de les     
muntanyes. 

X   

Quan l’aire s’escalfa disminueix    
la seva densitat. 

X   

El vent és la circulació de l’aire       
entre zones de diferent pressió. 

X   

 

 

  

16 



TEXT 4. PRECIPITACIÓ I PLUVIÒMETRES 
 

Totes les formes de precipitació són el resultat del cicle de l’aigua, o el              

moviment de l’aigua entre la superfície terreste i l’atmosfera. A la Terra, la calor del               

Sol fa que l’aigua superficial s’evapori o canviï d’estat líquid a gas.  

El vapor d’aigua s’emmagatzema als núvols fins que l’aire es satura. Arribats            

a aquest punt, el vapor d’aigua condensa sobre petites partícules de pols i forma              

gotetes d’aigua que tornen a la Terra com a precipitació. La temperatura i les              

condicions dels núvols i de la Terra fan que es formin diferents tipus de              

precipitacions: pluja, neu, aiguaneu, o calamarsa. 

 
Alguna vegada has escoltat la dita: "Està plovent a bots i barrals"? La gent               

utilitza aquesta expressió quan plou molt. Però a diferència del que es diu, no es               

mesura la pluja pel tipus de recipient que cau del cel. Des dels temps dels antics                

grecs, la gent ha guardat registres sobre la pluja per ajudar-los a comprendre el món               

que els envolta. Els registres sobre la pluja han ajudat a la gent a decidir quines                

estacions són les millors per plantar i recol·lectar les collites. 

El pluviòmetre és l’instrument que mesura quanta pluja ha caigut durant un            

interval de temps concret. Un pluviòmetre estàndard té un cilindre graduat i un             

embut a la part superior. Quan cau la pluja, entra a l’embut i es recull al cilindre                 

graduat. 

  
Aquest text ha estat adaptat de:https://study.com/academy/lesson/precipitation-types-formation.html 

 i https://study.com/academy/lesson/rain-gauge-lesson-for-kids-definition-facts.html 
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RESPONSE LOG Text 4 

TEXT 4: PRECIPITACIÓ I PLUVIÒMETRES 

Paràgraf Què diu el text? Codi Què m’ha semblat? 

 
 
Exemple 
 
 

La precipitació és una 
conseqüència del cicle de 
l’aigua. 

!!! Això significa que plou l’aigua 
que s’evapora dels mars i 
oceans. 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
 
 
 
 
 

  

Codis: !!!: Crec que és informació important 

???: No ho entenc, em sembla estrany, és confús… 

+++: M’agradaria saber més sobre aquest tema! 
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Qüestionari Text 4 

TEXT 4. PRECIPITACIÓ I PLUVIÒMETRES(Es mostren les respostes que es 
consideraran encertades per al TFM) 

Preguntes Veritat Fals El text no em parla 
d’això. 

La calor del Sol fa que l’aigua       
dels mars i els oceans     
s’evapori. 

X   

Pluja, neu, aiguaneu i    
calamarsa són diferents tipus    
de precipitació. 

X   

Quan el vapor d’aigua    
condensa sobre partícules de    
pols forma petites gotes    
d’aigua. 

X   

Les precipitacions formen part    
del cicle de l’aigua. 

X   

Quan plou molt es pot produir      
el desbordaments de rius i     
pantans. 

  X 

Un pluviòmetre pot permetre    

mesurar la quantitat de pluja     

caiguda durant una hora. 

X   

Els registres pluviomètrics   
s’han començat a enregistrar    
molt recentment. 

 X  

En un pluviòmetre, la pluja     
entra per un cilindre graduat i      
s’emmagatzema dins d’un   
embut. 

 X  

Un pluviòmetre mesura la    
quantitat de pluja caiguda en     
un interval de temps    
determinat. 

X   

La millor estació de l’any per a       
sembrar les collites és a la      
primavera. 

  X 
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Posem ordre a les nostres idees! 

Has fet algun cop un mapa conceptual? 

Els mapes conceptuals serveixen per mostrar informació de manera         

estructurada, resumida i visual. 

Amb tot el que heu après sobre el temps, les variables meteorològiques            

i els instruments per mesurar-les, confeccioneu el següent mapa         

conceptual: 

A continuació es mostra el mapa conceptual que els alumnes hauran 
d’elaborar a partir del mapa conceptual semicomplet que es mostra a 
baix. 
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PRÀCTICA: 
CONSTRUCCIÓ D’UN TERMÒMETRE 

 

 
La nostra pell és plena de receptors que ens diuen si les coses estan                           
fredes o calentes. Per això, apartem la mà instintivament quan un                     
objecte és molt calent, o ens abriguem un dia fred d’hivern. 
 
Però, creus que és suficient amb el nostre sentit del tacte per                       
conèixer la temperatura dels objectes? Doncs no, de vegades els                   
nostres sentits ens poden enganyar o confondre, per això, els                   
científics busquen maneres més objectives de conèixer la               
temperatura d’allò que volen estudiar, i per fer-ho, fan servir                   
instruments de mesura com els termòmetres. 
 
En aquesta pràctica construirem el nostre propi termòmetre i                 
entendrem moltes coses sobre el seu funcionament. 

COM FUNCIONA UN TERMÒMETRE? 

T’has preguntat algun cop com funciona un termòmetre? 
 
És cert que de termòmetres n’hi ha de diversos tipus: digitals,                     
termòmetres d’infrarroig, etc. Nosaltres avui ens centrarem en els                 
termòmetres de dilatació de líquid. 
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Aquest tipus de termòmetres funcionen gràcies a una propietat que                   
tenen tots els materials que és la dilatació tèrmica. 
 
Què és la dilatació tèrmica? 
 
Com pots veure en la figura de baix, quan les partícules que formen                         
la matèria estan a baixa temperatura vibren amb poca intensitat, en                     
canvi quan la temperatura del material augmenta, les partícules                 
vibren amb més intensitat, augmenten els xocs entre les partícules, i                     
en conseqüència també augmenta l’espai que ocupen, és a dir,                   
augmenta el seu volum. Aquest fenòmen rep el nom de dilatació. 
 

 

 
 
Els termòmetres, basen justament el seu funcionament en aquest                 
fenòmens de dilatació tèrmica. 
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Anem a fer-ho!! 
  
Amb tot el que ja sabeu sobre la dilatació tèrmica i el funcionament                         
dels termòmetres, ha arribat el moment que vosaltres mateixos                 
construiu un termòmetre. Per fer-ho, en primer lloc, repasseu els                   
materials dels que disposeu: 
 
  

 

 
1. Ampolla 

buida 
 

2. Canya 
de beure 

 

 
 

 
 

3. Plastilina 

 
 

4. Alcohol 

 
5. Aigua 

 
6. Colorant   

7. Probeta 
 

8. Regla 
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Tenint en compte els materials dels que disposeu, feu un dibuix del                       
vostre possible termòmetre i expliqueu la funció de cada part en el                       
dibuix. 

S’espera que els alumnes facin un dibuix del possible muntatge del seu 
termòmetre. Cal tenir en compte que estan limitats pel material 
disponible. 
 
 

 
 

En el nostre cas, se substitueix l’ampolla de vidre per una ampolla de 
plàstic, el tap foradat per plastilina i el tub de vidre per una canya de 
beure. 

 

Com a científics, hem de fer-nos preguntes i intentar trobar la                       
resposta, en aquest cas: 
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- Què creieu que ens interessa introduir dins de l’ampolla? un                   

líquid que es dilati molt o que es dilati poc? 
Cal tractar les qüestions següents: 

- disposem de 2 líquids diferents (alcohol i aigua) 
- És interessant introduir la pregunta (en el cas que no surti de                       

manera espontània) que potser els dos líquids (alcohol i aigua) no es                       
comporten igual quan s’escalfen, potser un es dilata més que l’altre. 

- Finalment, han d’arribar a la conclusió que si el líquid termomètric                     
es dilata més, les variacions de temperatura seran més fàcils                   
d’apreciar. 

 
- Quin líquid creieu que es dilatarà més? L’alcohol o l’aigua? 

Deixem que els alumnes facin les seves hipòtesis i anotem a la pissarra els                           
vots dels alumnes. 
 

- Què es dilatarà més? l’aigua o una barreja d’alcohol i aigua? 
Seguim anotant les hipòtesis a la pissarra. 
 
 

- Podem dissenyar experiments per donar resposta a aquestes               
preguntes? Repasseu el material del que disposareu per               
preparar els vostres experiments. Si voleu podeu ajudar-vos               
de la taula de baix. Penseu que només disposem de 3 ampolles,                       
i 3 canyes de beure... 

Material que necessitaré:  3 ampolles, alcohol/aigua, etc. 

Què canviaré entre 
experiments? 
 
Cal fer èmfasi en el fet que allò 
que canviem entre experiments 
rep el nom de variable 
independent. 

Aquí és important recalcar el 
fet que a més a més de 
construir un termòmetre estem 
dissenyant un experiment per 
esbrinar quin líquid es dilata 
més. Per tant allò que canvio és 
la barreja de líquids. 
 
Líquid utilitzats (H2O, Alcohol, 
H2O:Alcohol 50:50) 
 
 

Què mantindré constant entre 
experiments? 

Volum de liquid utilitzat 
 
 
 

26 



 

Què mesuraré?  Com puja el nivell del líquid a 
l’interior de la canya en 
escalfar. 
 
Cal fer èmfasi en què allò que 
mesurem i que nosaltres no 
podem modificar a voluntat 
s’anomena variable dependent. 
 
 
 

Com ho mesuraré?  Marcaré el nivell inicial del 
líquid a la canya i el tornaré a 
macar després d’escalfar, 
mesuraré la distància amb l’ajut 
d’un regle. 
 
 

 
A continuació s’adjunten alguns protocols possibles per què siguin d’ajuda 
per al docent a l’hora de guiar els alumnes en la realització del disseny 
experimental. 
 

Protocol 
1. Omple l’ampolla de plàstic fins amb un volum de 100mL d'Aigua 

(Grup-Experiment A) o amb una barreja de 50ml Aigua mes 50mL 
Alcohol (Grup-Experiment B) i amb 100 mL d’alcohol (Grup-Experiment 
C). 

2. A continuació afegeix dues gotes del colorant i agita fins que 
observis que el color del líquid es homogeni. 

3. A continuació fes un forat al tap de plàstic de l’ampolla i introdueix 
amb cura la palleta de plàstic per tal de no trencar-la o estrènyer 

4. Enrosca el tap amb la palleta a l’ampolla i comprova que la palleta no 
toca al fons de l’ampolla (si es aixi pujala una mica) 

5. Segella la tapa amb plastilina per a que no quedi cap orifici (Recorda 
anar amb cura amb la palleta!!) 

6. Ara deixar-ho a Temperatura ambient durant  uns dos minuts. 
Mesurem i Observem? 
Per tal d'observar el funcionament del termòmetre que heu construït anem 
a mesurar la Temperatura en diferents situacions: 
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➢Situació 1: Amb un rotulador marca a la palleta o ampolla el nivell del 
líquid que observis . 

➢Situació 2 : Ara agafeu la palangana amb aigua calenta que us oferirà 
el professor. Què observeu amb el nivell del líquid? Marqueu el nou 
nivell i mesureu quants cm ha variat l’alçada del líquid. 
 

➢  
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Ha arribat el moment de de dur a terme els nostres 
experiments!! Tenint en compte que només disposàveu de 3 
ampolles i 3 canyes de beure, segurament haureu dissenyat 3 
experiments diferents. És hora de treballar en equip: repartiu 
els 3 experiments que heu dissenyat entre els tres grups que 
sou: 

 

Núm. 
de 
grup 

Membres del grup Composició del 
líquid termomètric 

Volum de 
líquid 
termomètric 
total 

1 Kevin 
Jaume 
Guillem 
 
 
 
 
 

100 % aigua 100 mL 

  
 
 
 
 
 

50 % aigua  
50% alcohol 

100 mL 

  
 
 
 
 
 

etc  
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Un cop hagueu preparat els tres termòmetres diferents,               
introduiu-los dins del recipient amb aigua calenta que us                 
proporcionarà el professor i anoteu allò que observeu: 
 

 

Núm. 
de grup 

Contingut 
d’alcohol del 
líquid (ml) 

alçada 
inicial del 
líquid (cm) 

alçada final 
del líquid 
(cm) 

variació del 
líquid (cm) 

1 
 

0    

 
2 

50    

3 
 

100    

 
 
 

Representeu els resultats obtinguts en el següent 
gràfic 
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Com justificaries els resultats observats? 
 
En aquest punt seria interessant reprendre el model 
cineticomolecular que es va introduir a la unitat didàctica anterior i 
que els alumnes poguessin elaborar una justificació a partir del 
mateix. 
 

Ara ha arribat el moment que fem una reflexió sobre com ha sigut el 

treball en equip al llarg d’aquesta pràctica. Amb l’ajuda de la 

rúbrica que trobareu a baix i les instruccions del professor, cada 

un dels membres del grup ha de expresar la seva opinió personal 

sobre com creu que ha sigut el treball en equip. 

 

RÚBRICA TREBALL EN EQUIP 

Què valorem?  1  2  3  4  Punts 

Contribucions al 
grup 

Només una 
part del grup 
s’ha implicat 

Quasi tots 
s’han 
implicat 
però no tots 
han 
completat 
les seves 
tasques 

Tots s’han 
implicat en el 
grup però no 
tots han 
completat les 
seves 
tasques  

Tots s’han 
implicat en 
el grup i tots 
han 
completat 
les seves 
tasques 

 

Posada en comú  No ens hem 
ajudat els 
uns als altres 
i no hem 
pogut 
arribar a 
cap presa de 
decisions de 
manera 
conjunta 

Ens hem 
ajudat els 
uns als altres 
però no hem 
pogut 
arribar a 
cap presa 
de decisions 
de manera 
conjunta 

Ens hem 
ajudat els uns 
als altres i 
algunes 
decisions les 
hem pogut 
arribar de 
manera 
conjunta, 
però no totes 

Ens hem 
ajudat els 
uns als altres 
i les 
decisions les 
hem pres de 
manera 
conjunta 

 

Autonomia  Contínuament 
hem 
necessitat 
l’ajuda del 
professor 

Alguns cops 
hem 
necessitat 
l’ajuda del 
professor  

Hem 
necessitat 
l’ajuda del 
professor 
molt poc 

No hem 
necessitat 
l’ajuda del 
professor en 
cap moment 
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5. Recordeu el temporal Glòria del passat mes de gener? 

A continuació trobeu una notícia que van ser publicada en un diari durant el 

temporal: 

LA VANGUARDIA - 22 Gener 2020 
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5.1. Els nostres amics Toni, Fatema, Bikash, Roberto i Carla també van llegir a 

classe la notícia que heu llegit vosaltres, i van mantenir aquesta conversa 

després: 

- TONI: Em sembla increïble que l’aigua d’un riu pugui arribar a enderrocar un 

pont com diu la notícia aquesta que hem llegit a classe. 

- FATEMA: És veritat, jo me’n recordo que es va passar tota la setmana 

plovent… però tant com per arribar a enderrocar un pont no sé… em sembla 

massa... 

- BIKASH: Potser és que al poble on va passar això del pont va ploure molt 

més que aquí a Barcelona. 

- ROBERTO: Tu creus Bikash? Deuria ploure més o menys com aquí! Blanes i 

Malgrat de Mar tampoc estan tan lluny com perquè plogui diferent que aquí a 

Barcelona. 

- CARLA: Jo crec que el Bikash té raó, segurament on va passar l’accident del 

pont va ploure més que aquí. 

 

5.2. Què us sembla si donem un cop de mà al nostres amics i els ajudem a 

esbrinar qui té la raó? Per fer-ho, aneu a la notícia de la caiguda del pont i 

apunteu tots els topònims que identifiqueu a la notícia. 

Blanes i Malgrat de Mar 
 

5.3. A continuació marqueu en el mapa de sota la ubicació geogràfica de les 

localitats que heu identificat en l’apartat anterior, com també la ubicació de la 

ciutat de Barcelona. Evidentment us podeu ajudar de mòbils, tablets o 

ordinadors. 
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5.4. Com podríem saber en quina de les zones assenyalades en el mapa va 

ploure més durant el temporal Glòria? Comenta-ho amb els companys. 

Es tracta d’explorar les idees prèvies que tenen els alumnes sobre 
quin és el registre meteorològic. Potser algun d’ells ha sentit a 
parlar sobre el concepte d’estació meteorològica. 
 

 

5.5. Com va? Heu tingut alguna idea? En cas contrari llegiu les següent tres 

línies: 

En cas que no aparegui el concepte d’estació meteorològica es pot 
recórrer a la lectura del fragment següent. 
Una Estació Meteorològica Automàtica és una instal·lació dotada d’un 

equipament dissenyat per mesurar i enregistrar de forma automàtica i contínua 

diferents variables meteorològiques.  
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5.6. Quines variables meteorològiques penseu que pot enregistrar una Estació 

Meteorològica? 

Probablement aquí s’esmentin aquelles variables meteorològiques 
que els alumnes ha estudiat prèviament a la unitat didàctica. 
 

5.7. Quina variable meteorològica ens interessa mesurar en aquesta cas, si 

volem saber en quina zona del mapa va ploure més durant l’episodi de la 

borrasca Glòria? 

La precipitació. 
 

 

5.8. A continuació accediu a la següent web: meteo.cat/observacions/xema 

 

5.8.1 Què representa el mapa que veieu? 

El professor ha d’acompanyar els alumnes en el procés d’indagació 
fins que aquests arribin a deduir que els diferents números que 
apareixen en el mapa corresponen a les estacions meteorològiques 
de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques de Catalunya 
(XEMA). 

 

5.8.2 Què representa cada número del mapa? 

Seguint amb el procés d’indagació de l’apartat anterior, els alumnes 

han d’arribar  a deduir que els números corresponen als valors 

enregistrats per una determinada variable meteorològica en una 

estació concreta i per una data concreta. 
 

5.8.3 Quines variables  meteorològiques es poden veure en el mapa? 

Les diferents variables meteorològiques que es poden consultar en 

el mapa apareixen en la llegenda de la dreta i són: temperatura (ºC), 

humitat relativa (%), velocitat del vent (km/h) i precipitació 

acumulada (mm). 
 

5.8.4 Se us acut de quina manera utilitzar la informació que apareix en el 

mapa per resoldre la pregunta que se’ns ha plantejat al començament de la 
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sessió? És a dir, per saber en quina zona de les assenyalades en el mapa va 

ploure més? 

Gràcies a la informació enregistrada per les estacions 

meteorològiques de Barcelona i Malgrat de Mar, podríem saber 

quants mm de precipitació van caure durant l’episodi de la borrasca 

Glòria, i per tant podem saber a quina de les dues localitats va 

ploure més durant aquells dies. 
 

 

 

6. A continuació, fent ús de la web que heu vist en l’apartat anterior, 

ompliu la taula següent: 

 

 

 Precipitació acumulada (mm) 

Dia Malgrat de Mar  Barcelona 

20 de gener de 2020 46,9  7,8 

21 de gener de 2020 74,5  70,6 

22 de gener de 2020 50,5  11,9 

23 de gener de 2020 6,2  12,6 

TOTAL→  178,1  102,9 
 

6.1. On va ploure més durant l’episodi de la borrasca Glòria? 

Va ploure més a Malgrat de Mar. 
 

 

7. Seguim la conversa dels nostres amics: 

- TONI: D’acord, en Bikash tenia raó, a Malgrat de Mar va ploure més que a 

Barcelona... 

- FATEMA: Sí, però com podem saber si 178 és molt més que 102? A mi 

aquests números no em diuen gran cosa... 
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- BIKASH: Els hauríem de comparar amb la precipitació normal que cau un 

més de gener... 

- ROBERTO: A veure Bikash… més a poc a poc… què vol dir això de la 

precipitació normal? 

- CARLA: Sí, exacte… Què és normal? I què no és normal? 

 

 

 

 

7.1. Discutiu amb els companys sobre les següents preguntes: 

 

- Creieu que podem definir una precipitació normal? 

Es tracta d’explorar les idees prèvies que tenen els alumnes en 
referència al concepte de normalitat d’una variable meteorològica, i 
veure si per ells mateixos ho arriben a vincular amb el concepte de 
mitjana. 

- El que pot ser normal en una època de l’any? pot ser que no sigui 

normal en una altra època de l’any? 

Seguim explorant el concepte de normalitat (precipitació normal, 

temperatura normal, etc.) i el seu vincle amb l’estacionalitat. 
- El que és normal en una zona, pot ser que no sigui normal en una altra 

zona? 

Mitjançant aquesta pregunta s’explora una idea prèvia important 

per definir el concepte de clima, com és el concepte d’ubicació 

geogràfica (latitud, alçada, proximitat a mars i oceans). Tots 

aquesta paràmetres són les variables que condicionen el clima. 
7.2. El professor dels nostres amics, ha portat a la classe els valors de 

precipitació acumulada del mes de gener des del 2018 fins el 2000, tant per 

Barcelona com per Malgrat de Mar,  

La taula de baix mostra els valors de precipitació acumulada  el mes 

de gener a les estacions de Barcelona i Malgrat de Mar des de l’any 

2000 fins l’any 2018.  
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 Precipitació acumulada mes de gener (mm) 

ANY Malgrat de Mar Barcelona 

2018 28,0 63,6 

2017 80,6 32,0 

2016 7,1 1,1 

2015 23,5 13,5 

2014 37,2 43,0 

2013 13,6 32,5 

2012 7,6 4,8 

2011 35,2 41,6 

2010 56,8 62,4 

2009 66,9 68,9 

2008 10,1 29,8 

2007 1,7 6,2 

2006 165,2 150,4 

2005 0,0 0,0 

2004 15,7 2,6 

2003 42,8 24,6 

2002 32,7 46,3 

2001 85,4 84,2 

2000 9,0 26,6 

Mitjana 37,8 38,6 

 

 

7.3. Escolta ara el que el professor us explicarà sobre el concepte de mitjana. 

En aquest punt, el professor realitzarà una explicació del concepte 

de mitjana i com es calcula a partir d’un exemple no relacionat amb 

temps/clima. Per exemple, a partir de l’exemple de quatre cambrers 

que al final de la jornada han obtingut diferent quantitat de 
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propines però que han decidit repartir-se les propines a parts 

iguals entre els quatre. Es farà èmfasi en recalcar que el càlcul 

d’aquest valor s’anomena càlcul de la mitjana. 
- Creieu que podeu utilitzar el que el professor ha explicat sobre el càlcul 

de la mitjana per calcular la precipitació normal del mes de gener a 

Barcelona i a Malgrat de Mar? 

 Aquí es tracta que els alumnes siguin capaços de vincular el 

concepte de mitjana amb el concepte de precipitació normal. 
 

- Calculeu ara, la precipitació normal del mes de gener a Barcelona i 

també per Malgrat de Mar a partir de les dades de la taula. 

El càlcul es pot dur a terme en grups petits i a continuació, el 

professor anotarà el resultat obtingut per cada grup per veure si 

tots han coincidit. 

 

- Compareu el valor de precipitació normal del mes de gener a Barcelona i 

Malgrat de Mar amb el valor de precipitació acumulada durant l’episodi 

Glòria? Creieu que va ploure molt durant el Glòria? Per què? 

Es tracta que els alumnes comparin els valors de precipitació 

recollida durant l’episodi Glòria (103mm a Barcelona i 178 mm a 

Malgrat de Mar en quatre dies) i el comparin amb els valors normals 

d’aquestes dues localitats (39 i 38 mm respectivament). Per tal que 

se n’adonin que per exemple a Malgrat de Mar en quatre dies va 

caure més del triple de la precipitació normal per un mes de gener. 
 

 

- Creieu que la precipitació normal del mes de gener a Barcelona i Malgrat 

de Mar són semblants? 

La precipitació al mes de gener en aquestes dues poblacions és 

semblant, ja que ambdues són de clima mediterrani i es troben 

situades a 68 km, raó per la qual el seu clima és molt similar. No 
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s’espera aquesta reflexió tan elaborada per part dels alumnes en 

aquest moment. 
 

- Torneu al mapa de Catalunya i assenyeleu-hi la població de Vielha. 

Això els servirà per identificar que Vielha es troba més allunyada en 

el mapa de Malgrat o Barcelona, raó per la qual les variables que 

afecten al seu clima poden ser diferents (alçada, distància al mar, 

etc.) 
 

 

- A continuació teniu les dades de precipitació a Vielha pel mes de gener 

des del 2018 fins els 2000. Seríeu capaços de calcular la precipitació 

normal pel mes de gener a Vielha? 

Es pot reproduir la dinàmica de petits grups i gran grup que s’ha fet 

servir abans. 

 

 Precipitació acumulada mes de gener (mm) 

ANY Vielha 

2018 122,9 

2017 98,9 

2016 52,0 

2015 103,9 

2014 163,1 

2013 162,5 

2012 32,7 

2011 21,3 

2010 56,0 

2009 80,6 

2008 60,6 

2007 7,8 
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2006 75,4 

2005 59,6 

2004 111,0 

2003 131,2 

2002 26,4 

2001 120,6 

2000 5,6 

Mitjana 78,5 

 

- Com és la precipitació normal del mes de gener a Vielha respecte la 

calculada per Barcelona o Malgrat de Mar? Semblant o diferent? On és 

més plujós el gener: a Barcelona, Malgrat de Mar, a Vielha? 

Aquí veuran que Vielha presenta un gener més plujós en comparació 

amb Barcelona o Malgrat de Mar (78,5 mm vs. aprox. 38 mm). 
- Per què creieu que a Vielha el gener plou més que a Barcelona? 

Aquí s’exploren les idees que els alumnes poden tenir sobre les 

variables que determinen el temps: e.g. alçada, latitud, distància del 

mar, influència oceànica (en aquest cas influència atlàntica, etc.) 
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ACTIVITAT Comprensió Lectora-II 

8. A continuació llegiu el següent text fent ús de l’estratègia de lectura que us 

explicarà el professor: 

MODIF 5-4-3-2-1 
 

Aquí es treballa el text amb l’ Estratègia de Lectura 3-2-1. 
L’activitat consta de dues Fases. 

FASE 1: En la primera fase, de manera  individual , hauran d’omplir 
la Fitxa Organitzadora (Fitxa 3-2-1 Fase 1)  que consta de tres 

etapes. Aquesta fitxa té com finalitat ajudar a estudiant a centrar 

la seva lectura . Es demana a l'estudiant que llegeixi el text i que 

identifiqui: 

✓ 3  Idees importants  

✓ 2 Paraules Clau 

✓ 1 Una pregunta sorgida durant la lectura i que no han pogut 

contestar un cop finalitzada (La resposta a aquesta pregunta hauria 

de requerir més que una resposta de sí o no) 

 El professor pot utilitzar les preguntes per comprovar la comprensió dels 

estudiants, com a extensions, i identificar les àrees que el professor pot 

necessitar revisar.) 

FASE 2: Aquesta segona fase es durà a terme en grups. Hauran 

d’utilitzar la Fitxa Organitzadora (Fitxa 3-2-1 Fase 2). Aquí hauran 

de posar en comú les 2 Paraules Clau i la Pregunta que els havia 

sorgit a cada alumne individualment i anotar-les a la Fitxa 

Organitzadora B. Després entre tots els membres del grup hauran 

de definir totes les Paraules Clau i intentar donar resposta a les 

Preguntes que a cada membre li havia sorgit durant la lectura i 

havia quedat sense resposta 
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FITXA 3-2-1 Fase 1ª 
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FITXA 3-2-1 Fase 2ª 
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Quina és la diferència entre temps atmosfèric i clima? 

 
La diferència entre el temps atmosfèric i el clima és una qüestió de temps. El temps                
atmosfèric es refereix a les condicions de l'atmosfera durant un període de temps             
curt, en canvi, el clima ens parla de com es comporta l'atmosfera en períodes de               
temps relativament llargs. 
 
Quan parlem de canvis en el clima, parlem de canvis a llarg termini en les mitjanes                
del temps atmosfèric. Sovint, escoltem històries dels nostre pares i avis sobre com             
la neu s’amuntegava fins a la cintura quan eren petits. Actualment a la majoria de               
zones del país no experimentem aquest tipus d'hiverns temibles, a excepció           
d’algunes zones del Pirineu. Aquest canvi en les nevades a l'hivern pot indicar que              
el clima ha canviat des que els nostres pares eren petits. 
 
Els estius semblen més calorosos últimament i en diverses parts del món, hi ha qui               
fins i tot ha notat que la primavera arriba abans que fa 30 anys. Una primavera que                 
arriba abans també pot ser l’indicatiu d’un possible canvi climàtic. 
 
A més del canvi climàtic a llarg termini, hi ha variacions climàtiques a curt termini.               
Aquesta anomenada variabilitat climàtica es pot representar per canvis periòdics o           
intermitents relacionats amb El Niño, La Niña, erupcions volcàniques o altres canvis            
en el sistema terrestre. 
 

Què és el temps atmosfèric? 
 
La diferència entre el temps i el clima és que el temps consisteix en els canvis de                 
l’atmosfera a curt termini (de minuts a mesos). La meteorologia és la ciència que              
estudia aquests canvis a curt termini, i ho fa en termes de temperatura, humitat,              
precipitació, nuvolositat, claror, visibilitat, vent i pressió atmosfèrica. 
 
En la majoria de llocs, el temps atmosfèric pot canviar de minut a minut, d’hora a hora,                 
i de dia a dia. Pel contrari, el clima és la mitjana del temps atmosfèric en un període de                   
temps llarg i en un indret concret. Una manera fàcil de recordar la diferència és que el                 
clima és el que espereu, com per exemple un estiu calorós i sec, mentre que el temps                 
és el que us trobeu, com per exemple una tempesta un dia d’estiu. 
 

Què és el clima? 
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En resum, el clima és la descripció del patró a llarg termini del temps atmosfèric en                
una determinada zona. Alguns científics defineixen el clima com el temps mitjà d'una             
determinada regió i període de temps, generalment al llarg de 30 anys. 
 
Quan els científics estudien el clima, utilitzen mitjanes de precipitacions, de           
temperatura, d’humitat, etc. que s’han produït durant un determinat període de temps            
en un lloc determinat. 
 
Per exemple, gràcies a analitzar les dades pluviomètriques, així com el nivell dels llacs              
i embassaments i les dades de satèl·lit, els científics poden saber si durant un estiu,               
una zona del planeta ha estat més seca que la mitjana. Si els estius en aquesta zona                 
continuen sent més secs del normal durant força temps, això podria indicar un canvi              
climàtic. 
 
Aquest text és una adaptació de: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 

https://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html


 

9. Com Construir un climograma? 

Ara que ja sabem quines són les dades necessàries per poder conèixer i comparar              

els climes, hem de conèixer que hi ha una manera de representar gràficament             

aquestes dades. Es tracta de dels climogrames. A continuació anem a veure com             

fer-los. 

1. Primer de tot s'elabora una Taula de la Localitat, com la que es veu just a                

sota, on es recolliran les dades de Temperatura Mitjana i de Precipitacions            

mitjanes per un indret donat, que després es representarà al climograma 

 

2.  
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1. 2.  

 

 

 

 

 

 

3  4.  

 

 

 

 

 

 

5. 6. 
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ACTIVITAT CLIMOGRAMA: Que fico a la maleta si vull viatjar 
alguna d’aquestes ciutats? 
Heu de marxar de viatge...Què necessiteu ficar a la vostra maleta? 

📋 Cada grup rebreu una targeta de ciutat amb un mes de l’any seleccionat.             

Sereu els seus representants. 

● Què haureu de fer? 

1. Formeu grups de 4; A cada parella del grup se li assignarà un d’aquests dos               

Rols: 

a. Rol de cercador de Dades i Dibuixant 

b. Rol de cercador de Clima 

 

2. Les funcions del Rols assumits per cada parella del grups són les següents: 

● Rol de Cercador de Dades i Dibuixant: Per a la Ciutat que tingui             

assignada el vostre equip haureu de cercar les Dades Mitjanes          

necessàries per poder construir el climograma,i anotar-les a la Taula          

de Dades. A continuació haureu de dibuixar en paper mil·limetrat el           

Climograma 

 

● Rol de Cercador de Clima: Amb l’ajut del quadre de classificació dels            

Tipus bàsics de clima de la Terra (vegeu Taula annexa) compareu la            

vostra Taula de dades i el climograma que han elaborat els vostres            

companys de grup, i trieu a quin tipus de clima creieu que pertany,             

justificant la vostra decisió. 
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3. Mireu quin mes teniu associat a la vostra ciutat, i amb això ajudeu-nos a              

saber << Què fiquem a la nostra maleta per visitar la vostra ciutat?             

Necessitaré paraigües?, una jaqueta?...o potser una samarreta i uns         

pantalons curts?...>> 

 

4. Feu una breu presentació explicant a la resta de companys i companyes de             

la classe: 

a) quina ciutat teniu assignada, 

b) mostreu el climograma que heu dibuixat i        

expliqueu a quin clima creieu que pertany i per què?  

c) Què hauríeu d’emportar-vos a la maleta si       

heu d’anar de viatge a aquella ciutat el mes que us ha            

tocat? 

d) Preferiríeu anar-hi en una altra època de l’any? per què? 

 

Recordeu que podeu afegir imatges sobre com és el paisatge que                     

envolta la ciutat que us ha tocat!!! 
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ANNEX FITXA CLIMOGRAMA 
1. Ciutats i Mesos en què han de viatjar: 

 

Ciutat Mes en què hauran de viatjar 

Nuuk Gener 

Dublín Desembre 

Barcelona Juliol 

Damasc Juliol 

Daca Juny 

Ciutat del Cap Agost 

 
 

2. Taules Climàtiques: 
https://es.climate-data.org/africa/sudafrica/western-cape/ciudad-del-cabo-788/ 
 

 NUUK Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura 
mitjana (°C) 

-8 -8.3 -8.2 -3.5 1.3 4.8 7.3 7 4.2 -0.5 -3.7 -6.3 

Temperatura min. 
(°C) 

-10.9 -11.4 -11.1 -6.4 -1.2 1.6 3.9 3.9 1.7 -2.8 -6.2 -9 

Temperatura màx. 
(°C) 

-5 -5.2 -5.3 -0.6 3.9 8 10.8 10.2 6.7 1.8 -1.1 -3.5 

Precipitació (mm) 44 43 39 40 44 54 70 78 77 65 63 52 

 

DUBLÍN  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura 
mitjana (°C) 

5.2 5.1 6.4 8.2 10.7 13.5 15.3 15.1 13.4 10.8 7.2 5.9 

Temperatura min. 
(°C) 

2.5 2.4 3.1 4.4 6.7 9.4 11.3 11.1 9.6 7.5 4.3 3.2 

Temperatura màx. 
(°C) 

7.9 7.9 9.8 12 14.8 17.7 19.4 19.2 17.2 14.2 10.2 8.7 

Precipitació (mm) 70 52 53 50 60 55 53 71 75 76 72 80 
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 BARCELONA Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura 
mitjana (°C) 

9.8 10.7 12.5 14.6 17.7 21.4 24.1 23.8 21.7 17.6 13.4 10.7 

Temperatura min. 
(°C) 

6.6 7.4 9 10.7 13.8 17.5 20.3 20.2 18.3 14.4 10.3 7.7 

Temperatura màx. 
(°C) 

13.1 14.1 16.1 18.6 21.7 25.3 27.9 27.5 25.1 20.9 16.5 13.7 

Precipitació (mm) 39 36 45 48 52 42 25 51 73 93 59 49 

 

 
 
 

DAMASC  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura 
mitjana (°C) 

6.9 8.2 11.4 15.4 20.1 24.3 26.2 26.2 22.9 18.9 13.1 8.9 

Temperatura min. 
(°C) 

1.8 2.6 5 8.1 11.8 15.2 16.7 16.7 13.9 10.8 6.5 3.6 

Temperatura màx. 
(°C) 

12.1 13.9 17.9 22.8 28.5 33.4 35.7 35.8 32 27 19.8 14.2 

Precipitació (mm) 43 35 23 13 7 0 0 0 0 8 27 42 

 

 
 
 

 DACA Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura 
mitjana (°C) 

18.4 20.8 25 27.8 27.8 28.1 28.5 28.5 28.4 27.1 23.4 19.9 

Temperatura min. 
(°C) 

11.9 13.9 18.3 22.3 23.7 25.1 25.8 25.8 25.5 23.5 18.2 13.8 

Temperatura màx. 
(°C) 

25 27.8 31.7 33.3 32 31.1 31.2 31.3 31.3 30.7 28.7 26.1 

Precipitació (mm) 12 18 51 121 296 494 422 398 311 182 20 2 

 
 
 
 
 
 CIUTAT DEL 

CAP 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 
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Temperatura 
mitjana (°C) 

20.9 20.9 19.9 17.7 15.2 13.5 12.8 13.1 14.6 16.1 18.3 19.6 

Temperatura min. 
(°C) 

15.6 15.6 14.5 12.5 10.4 8.9 7.9 8.4 9.7 11.1 13.2 14.5 

Temperatura màx. 
(°C) 

26.2 26.3 25.4 22.9 20.1 18.1 17.7 17.9 19.6 21.2 23.4 24.8 

Precipitació (mm) 24 25 30 74 117 143 131 126 70 55 31 2 

 
3. Taula Tipus Bàsics de Clima 

 

A continuació es mostra una possible rúbrica que el docent pot fer servir 

per avaluar l’activitat de construcció i interpretació d’un climograma. 
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Graella avaluació  Activitat Climograma 

GRAELLA AVALUACIÓ CONSTRUCCIÓ CLIMOGRAMES 

Què 
valorem? 

0 1 2 3 PUNTS 

Han sigut 
capaços 
d’identificar la 
informació 
correcta en la 
taula de dades 
(Tmitjana i 
precipitació 
mitjana) 

No ho han 
fet 

Ho han fet 
pero no de 
manera 
correcta. 

Ho han fet, 
però algunes 
dades no són 
correctes 

Tot està 
correcte 

 

Han dibuixat 
els 
climogrames 
de manera 
correcte amb el 
eixos 
correctament i 
les 
temperatures i 
pluges 
correctes 

No ho han 
fet 

Ho han fet, 
dibuixant 
correctament 
els eixos però 
algunes 
dades no són 
correctes o no 
estan ben 
representades 

Ho han fet, 
dibuixant 
correctament 
els eixos, les 
dades són 
correctes però 
algunes no 
estan ben 
representades 

Ho han 
dibuixat 
correctament, 
totes les 
dades són 
correctes  i 
estan ben 
representades
. 

 

Han explicat 
els que se’ls 
demanava de 
manera 
justificada 

No han 
explicat el 
que se’ls 
demanava 

Han explicat 
algunes coses 
però no totes 
o no ben 
justificades. 

Han explicat 
el que se’ls 
demanava 
però no tot de 
manera 
correcta. 

Han explicat 
tot el que se’ls 
demana i de 
manera 
correcta i 
justificada 

 

Han exposat 
utilitzant un 
llenguatge clar 
i científic 

No han 
utilitzant un 
llenguatge 
científic i No 
han exposat 
de manera 
clara 

No han 
utilitzat un 
llenguatge 
científic però 
si han exposat 
de manera 
clara  

Han exposat 
utilitzant un 
llenguatge 
científic però 
no de  manera 
clara  

Han exposat 
de manera 
clara i 
utilitzant un 
llenguatge 
científic  

 

Tots els 
membres del 
grup han 
participat 

No ha 
participat 
cap d’ells i 
la seva 
actitud no 
ha sigut 
correcte 

Han participat 
algun d’ells 
però la seva 
actitud no ha 
sigut correcte 

Han participat 
tots però 
alguns no han 
tingut una 
actitud 
correcta 

Han participat 
tots i l’actitud 
de tots ha 
sigut correcte 

 

PUNTS TOTALS  

   

54 



RESOLUCIÓ ACTIVITAT CLIMOGRAMES 
1. Nuuk- Clima Polar 

 

2. Dublín-Clima Temperat Humit- CLIMA OCEÁNIC 
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3. Barcelona-Clima Temperat Mediterrani Sec 

 

4. Damasco-Clima Desèrtic 

 

5. Dhaka- Clima Tropical Estacional 
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6. Ciutat del Cap- Clima Temperat Sec—CLIMA OCEÀNIC MEDITERRANI (subtipus de Clima 
temperat). 

Pluja abundant la major part de l’any. Temperatures Suaus. 
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PROGRAMACIÓ D’UNITAT DIDÀCTICA O PROJECTE D’ESO 

Autors/es: Catalina Rodríguez i Javier Aríñez_________________________________________________________________________________________ 

Títol: Què m’enduc a la maleta si me’n vaig de viatge a….? 

Cicle - Nivell 1r Cicle 1 ESO Àmbit – Matèria Cientificotecnològic – Ciències de la        
Naturalesa 

 

Grup/s – Trimestre 1 ESO A – 2n         
trimestre 

Resum – Contextualització – Justificació 

Els alumnes s’enfronten al llarg de la unitat didàctica a un seguit d’interrogants que es plantegen a partir de diverses converses informals que han mantingut uns altres 
alumnes de 1r d’ESO. En la primera conversa, un alumnes de 1r d’ESO parlen sobre el cap de setmana, una d’elles, la Carla, comenta que va estar visitant a la seva 
germana a Irlanda i que aquesta li va comentar que allà sempre feia mal temps, això dona peu als alumnes a interrogar-se sobre la diferència entre temps i clima. 

En un altre context, els alumnes s’enfrontaran a l’interrogant que suposa la caiguda del pont ferroviari que uneix les poblacions de Blanes i Malgrat de Mar durant el 
passat episodi de precipitacions de la borrasca Glòria. A través de la conversa sostinguda pels mateixos personatges que en el context anterior, els nostres alumnes 
hauran de respondre interrogants com: on va ploure més durant la borrasca Glòria a Blanes/Malgrat de Mar o a la ciutat de Barcelona? Com podem saber si els valors 
de precipitació enregistrats durant l’episodi del Glòria són valors molt alts? MItjançant aquestes preguntes, s’introduiran conceptes com els de mitjana aritmètica, 
precipitació normal, etc, conceptes que són claus en l’estudi del clima. 

Finalment, en un últim context, els nostres alumnes s’hauran d’enfrontar a la planificació d’un viatge a una de diferents localitats proposades (Nuuk (Groenlàndia), 
Dublín (Irlanda), Barcelona (Espanya), Dacca (Bangladesh), Ciutat del Cap (Sudàfrica)) i en una època concreta de l’any. Per poder planificar que s’enduen a la maleta, 
hauran d’elaborar un climograma i ser capaços d’interpretar-lo. A partir de la interpretació del climograma elaborat, els alumnes ens explicaran si estan d’acord en 
viatjar durant l’època de l’any que els ha tocat o si pel contrari, si d’ells depengués, haurien escollit una altra època de l’any per anar-hi,  

 

Context: 
● D’aprenentatge: 

o Cerca a través d’internet del temps meteorològic actual a diferents ciutats proposades. Després, els alumnes seran qüestionats sobre si creuen que 
aquelles ciutats on hi ha un temps similar, tenen també un clima similar. 

o Treball sobre les diferents variables meteorològiques a través de 4 textos que seran treballats mitjançant una estratègies de comprensió lectora de 
tipus “response log”. 

o Construcció d’un dispositiu tipus termòmetre per a l’estudi de la dilatació tèrmica de diferents fluids (aigua, alcohol i barreja 50:50). 
o Estudi de la mitjana aritmètica com a indicador dels valors normals d’una variable meteorològica (precipitació normal, temperatura normal, etc.) en un 

període llarg de temps. 
 

● D’aplicació: 



o Anàlisi dels valors de precipitació caiguda durant el temporal Glòria a les poblacions de Barcelona i Malgrat de Mar i comparació amb els valors de 
precipitació normal d’un mes de gener en aquestes mateixes poblacions. 

o Càlcul dels valors de precipitació normal el mes de gener a les poblacions de Barcelona, Malgrat de Mar i Vielha i raonament de les diferències entre 
ells. 

o Elaboració i interpretació d’un climograma d’una de les diferents ciutats proposades (Nuuk (Groenlàndia), Dublín (Irlanda), Barcelona (Espanya), 
Dacca (Bangladesh), Ciutat del Cap (Sudàfrica)) i presa de decisions sobre què és més convenient portar a la maleta si es viatja a alguna d’aquestes 
poblacions en determinada època de l’any. 

 

Continguts específics (i continguts curriculars i clau –CC- vinculats) 

Continguts específics: 

● Diferència entre temps atmosfèric i clima. 
● Variables meteorològiques: temperatura, humitat de l’aire, pressió atmosfèrica i precipitació. 
● Funcionament d’un termòmetre convencional i estudi de la dilatació tèrmica de diferents fluïds (aigua, alcohol i barreja 50:50). 
● Indagació sobre la dilatació tèrmica de dos fluids diferents (aigua i alcohol). 
● Efectes del temporal Glòria del passat gener de 2020 a Catalunya. 
● Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya. 
● Elaboració de taules de recollida de dades, gràfics de barres i climogrames. 
● Elaboració de climogrames i interpretació dels mateixos. 
● Principals clies del món: Polar, temperat (sec i humit), tropical humit o equatorial plujós, tropical estacional i desèrtic. 

 

Continguts curriculars: 
● La Terra i els seus embolcalls 

○ Variables que condicionen el temps atmosfèric. Instruments i registres meteorològics. Interpretació de fenòmens meteorològics (...) 
● L’Energia 

○ Transferència d’energia en forma de calor, relació amb la variació de temperatura (...) 
● La Matèria  

○ Model cineticomolecular (partícules) de la matèria per interpretar fenòmens com la pressió dels gasos (...), dilatació tèrmica (...) 
● Investigació i experimentació 

○ Identificació i resolució de problemes. Fases d’una investigació. 
○ Metodologies científiques. Disseny i avaluació d’experiments i preguntes científiques. Fases d’una investigació. 
○ Plantejament de preguntes que comportin l’establiment de relacions entre variables. 
○ Identificació de relacions entre variables i deducció de regularitats i lleis senzilles. 

● Eines d’anàlisi de dades 
○ Mesures de centralització: mitjana (...) 

● Estratègies de comprensió lectora 



○ Idees principals i secundàries. 
○ Inferències. 
○ Contrast amb coneixements propis. 
○ (...) Mapes conceptuals (...) 

 

Continguts Clau: 
CC1. Model cineticomolecular. 
CC2. Model d’energia. 
CC12. Model d’ecosistema. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
CCM15. Mètodes estadístics d’anàlisi de dades. 
CCL2. Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura o de la seqüència audiovisual. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 
CCPS14. Habilitats i actituds per al treball en grup. 

 

Consideracions al voltant dels continguts 

-Què han fet abans 

En unitats anteriors els alumnes han treballat els moviments de rotació i translació de la Terra. També han vist que el moviment de translació en combinació amb la inclinació de                              
l’eix de rotació terrestres provoca diferències estacionals entre l’hemisferi nord i sud, així com també diferències en les hores de llum del dia al llarg de l’any. Els alumnes també han                               
treballat la diferent alçada aparent del Sol al llarg de l’any a través del conceptes d’eclíptica mitjançant una simulació digital. Finalment també han treballat la importància que té                            
l’angle d’incidència de la radiació sobre un cos irradiat. 

-Idees prèvies 

L’aire no té massa i per tant no exerceix una pressió sobre nosaltres. 

Temps i clima són termes sinònims i es poden fer servir indistintament. 

El temps meteorològic és una conseqüència del clima. 

És el fred el que es transmet entre els cossos. 

Si en dos indrets fa el mateix temps meteorològic, llavors tenen el mateix clima. 

-Què faran després 

El cicle de l’aigua. La formació dels núvols i la pluja. Hidrometeors. Tipus de núvols. Canvis d’estat de l’aigua i la seva relació amb el model cineticomolecular. Composició de l’aire.                              
Aigües subterrànies, aqüífers, nivell freàtic i intrusions d’aigua salada. Mapes isobàrics per a la predicció del temps. Diferències de pressió atmosfèrica com a causa del vent.                          
Contaminació atmosfèrica i problemes relacionats, gasos d’efecte hivernacle, forat de la capa d’ozó, etc. 



 

Dimensions i Competències de l’àmbit cientificotecnològic (Enumerar i justificar) 

● Dimensió: Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
○ Competència 1 (C1). Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament                       

dels fenòmens naturals: Aquesta unitat didàctica estudia la transmissió d’energia en forma de calor mitjançant la construcció d’un termòmetre casolà. Així                     
mateix també s’indaga fenòmens com el de la dilatació tèrmica a través de la construcció d’un termòmetre i es raona quin líquid termomètric (aigua, alcohol o                          
barreges) experimentarà major dilatació tèrmica. Continguts clau: CC1-Model cineticomolecular, CC2-Model Energia, CC15-Fases d’una investigació. Disseny               
d’un procediment experimental. 

○ Competència 2 (C2). Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el                      
comportament dels fenòmens naturals:Aquesta unitat didàctica estudia les variables meteorològiques que condicionen el temps atmosfèric, així com també els                   
instruments que permeten el seu registre al llarg del temps. També es treballen els efectes del temporal Glòria de gener de 2020 i les afectacions que va produir                            
sobre l’activitat humana i els ecosistemes fluvials, marins i deltaïcs. Continguts clau: CC12 - Model d’ecosistema. CC26 - Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera                      
i geosfera. CC27 -   Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals. 

● Dimensió: Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana. 
○ Competència 9 (C9). Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. Mitjançant la                     

construcció d’un termòmetre amb materials accessibles (ampolla, plastilina, aigua i/o alcohol, palleta o tub de vidre), els alumnes construïran un termòmetre                     
convencional, raonaran sobre el seu funcionament, identificaran les diferències amb altres termòmetres, i deduiran els inconvenients del termòmetre construit.                   
Continguts clau: CC17 -  Objectes tecnològics de la vida quotidiana 

Dimensions i Competències de l’àmbit matemàtic i lingüístic (Enumerar i justificar) 

Àmbit matemàtic 

● Dimensió: Resolució de problemes. 
○ Competència 2 (CM2). Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. Mitjançant el càlcul de la mitjana aritmètica de la                     

precipitació acumulada els mesos de gener dels últims 10 anys, els alumnes hauran de raonar si el mes de gener de 2020 ha estat un mes excepcionalment                           
plujós o no. Continguts clau: CC15 - Mètodes estadístics d’anàlisi de dades. 

Àmbit lingüístic 

● Dimensió: Comprensió lectora. 
○ Competència 5 (CL5). Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la                     

complexitat del text i el propòsit de la lectura. En aquesta unitat els alumnes hauran d’implementar estratègies per a la millora de la comprensió lectora en                          
textos expositius, per tal d’extreure informació sobre les diferents variables meteorològiques que es treballaran en la unitat. També hauran de copsar la informació                       



clau de diferents retalls de premsa relacionats amb les conseqüències del temporal Glòria de gener de 2020. Continguts clau: CC2 - Estratègies de                       
comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura o de la seqüència audiovisual. 

Dimensions i Competències dels àmbits transversals (digital i personal – social) (Enumerar i justificar) 

Àmbit personal i social 

● Aprendre a aprendre 
○ Competència 2 (CPS2). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. Les estratègies per a la millora de la                         

comprensió lectora constitueixen hàbits i estratègies que esdevenen clau en el procés d’aprenentatge de l’alumne. Continguts clau: CCPS6. Hàbits                   
d’aprenentatge, CCPS8. Organització del coneixement 

● Dimensió participació. 
○ Competència 4 (CPS4). Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. A totes les sessions hi ha estones de treball                         

cooperatiu.Continguts clau: CCPS14. Habilitats i actituds per al treball en grup. 

Àmbit digital 

● Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 
○ Competència 5 (CD5). Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. Durant                    

aquesta unitat didàctica, els alumnes hauran de construir una sèrie de taules, gràfiques i climogrames amb dades reals extretes de la Xarxa d’Estacions                       
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei meteorològic de Catalunya disponibles a través de la web meteo.cat. Continguts clau: CCD13.Fonts                  
d’informació digital: selecció i valoració. 

Àmbit 
científico–te
cnològic: 
competèncie
s 
Els objectius 
d’aprenentatge 
s’associen amb 
la següent 
competència, 
dimensió o 
àmbit 

Objectius 
d’aprenentatge 
En finalitzar el 
projecte o unitat, els 
alumnes han de ser 
capaços de..... 

Criteris d’avaluació (del 
currículum) 
En finalitzar el projecte o unitat, sabrem 
que l’alumne/a ha assolit l’objectiu, si és 
capaç de... 

Indicadors 
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau? 

Activitat 

Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de notabilitat) Nivell 3 (d’excel·lència)  

C1, C2 Justificar les 
diferències entre 
temps atmosfèric  i 

1. Plantejar preguntes que 
possibilitin la descripció d’un 
fenomen o d’un ésser viu, a partir de 

Distingeix els conceptes 
de temps atmosfèric i clima 
i enumera algunes de les 

Formula hipòtesis sobre 
el temps meteorològic 
més probable per un 

Relaciona i justifica de 
forma encertada l’efecte de 
les variables climàtiques 

7, 8 



clima a partir dels 
conceptes 
d’observació 
puntual i de 
mitjana al llarg del 
temps. 

l’observació sistemàtica i la 
identificació de variables. 

 

4. Reconèixer les característiques de 
l’atmosfera i les propietats de l’aire. 

 

5. Explicar amb idees científiques 
senzilles alguns fenòmens 
meteorològics a partir de registres de 
dades meteorològiques. 

 

6. Argumentar amb criteris 
fonamentats científicament la 
necessitat de fer un ús sostenible de 
l’aigua, del sòl i de tot tipus de 
materials tant per al consum 
personal com en la indústria i 
l’agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causes de les diferències 
climàtiques. 

determinat clima i època 
de l’any i relaciona les 
causes del clima (latitud, 
proximitat al mar, etc.) 
amb l’efecte que 
provoquen. 

(latitud, proximitat al mar, 
alçada) amb el clima que 
provoquen i dissenya 
estratègies per a l’estudi de 
l’evolució del clima. 

C1, C2 Conèixer les 
variables 
meteorològiques 
que condicionen el 
temps atmosfèric., 
així com les seves 
causes,  mètodes i 
instruments per a 
la seva mesura. 

Recorda com a mínim 3 
variables meteorològiques 
diferents i descriu la causa 
que les provoca. 

Recorda  més de 3 
variables 
meteorològiques i 
relaciona la variació 
d’algunes d’elles  (e.g. 
humitat de l’aire i/o 
pressió) amb la variació 
d’altres (e.g. 
temperatura). 

Recorda  més de 3 
variables meteorològiques i 
relaciona la variació 
d’algunes d’elles  (e.g. 
humitat de l’aire i/o pressió) 
amb la variació d’altres 
(e.g. temperatura), 
justificant aquesta variació 
d’acord amb el model. 

2, 4.1 

C1, C9 Construir un 
termòmetre a 
partir de materials 
accessibles 
(ampolles, aigua 
i/o alcohol, etc.), 
entendre el seu 
funcionament, les 
seves limitacions i 
diferències amb 
els termòmetres 
de vidre 
convencionals. 

Construeix el termòmetre 
amb alguna ajuda del 
professor i/o companys i 
descriu el seu 
funcionament de manera 
correcta. 

Construeix el 
termòmetre sense cap 
ajuda, relaciona els 
elements del termòmetre 
construït amb els del 
termòmetre de vidre 
convencional i reconeix 
les limitacions del 
termòmetre construït 
respecte als termòmetre 
de vidre convencionals. 

Construeix el termòmetre 
sense cap ajuda, relaciona 
els elements del 
termòmetre construït amb 
els del termòmetre de vidre 
convencional, reconeix les 
limitacions del termòmetre 
construït respecte als 
termòmetre de vidre 
convencionals i idea 
solucions per a superar les 
limitacions existents, tot 
relacionant-les amb el 
model. 

3 

C1 Elaborar hipòtesis 
sobre el que 
succeeix quan 
quan s’escalfen 
fluids termomètrics 
de composició 
diferent, formular 
un experiment per 
comprovar-ho, 
recollir les dades, 
interpretar-les i 

Hipotetitza la pujada de 
nivell del líquid termomètric 
quan el termòmetre 
construït és exposat a una 
font de calor. 

Hipotetitza la diferent 
pujada del líquid 
termomètric com a funció 
de la diferent composició 
del líquid utilitzat (aigua, 
alcohol i barreges) i 
dissenya l’experiment 
per provar la hipòtesi. 

Hipotetitza la diferent 
pujada del líquid 
termomètric com a funció 
de la diferent composició 
del líquid utilitzat (aigua, 
alcohol i barreges) i 
dissenya l’experiment per 
provar la hipòtesi i justifica 
els resultats obtinguts a 
partir del model 
cineticomolecular. 

3 



extreure’n 
conclusions.  

 

 

 

1. Plantejar preguntes que 
possibilitin la descripció d’un 
fenomen o d’un ésser viu, a partir de 
l’observació sistemàtica i la 
identificació de variables. 

 

4. Reconèixer les característiques de 
l’atmosfera i les propietats de l’aire. 

 

5. Explicar amb idees científiques 
senzilles alguns fenòmens 
meteorològics a partir de registres de 
dades meteorològiques. 

 

6. Argumentar amb criteris 
fonamentats científicament la 
necessitat de fer un ús sostenible de 
l’aigua, del sòl i de tot tipus de 
materials tant per al consum 
personal com en la indústria i 
l’agricultura. 

C2 Identificar les 
conseqüències del 
temporal Glòria i 
relacionar-les amb 
les variables 
meteorològiques 
implicades. 

Identifica com a mínim dos 
de les conseqüències 
geològiques del temporal 
Glòria i enumera com a 
mínim dues de les causes 
meteorològiques 
implicades. 

Identifica com a mínim 3 
de les conseqüències 
geològiques del temporal 
Glòria i les relaciona 
amb com a mínim dues 
de les causes 
meteorològiques 
implicades. 

Identifica com a mínim 3 
de les conseqüències 
geològiques del temporal 
Glòria, les relaciona amb 
com a mínim dues de les 
causes meteorològiques 
implicades i dissenya 
mesures de correcció per 
futurs episodis. 

4.2, 6 

C1, C2 Recollir dades 
meteorològiques 
reals de l’episodi 
Glòria a partir de 
les dades 
recollides per la 
Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques 
Automàtiques de 
Catalunya (XEMA) 
per comparar la 
magnitud dels 
aiguats del 
temporal en 
relació a la 
precipitació 
mitjana del mes de 
gener. 

Identifica en el mapa les 
estacions meteorològiques 
rellevants que es volen 
comparar i els dies de 
l’episodi del temporal. 
Resumeix les dades de 
precipitació corresponents 
a les estacions i dies 
d’interès en format de taula. 

Identifica en el mapa les 
estacions 
meteorològiques 
rellevants que es volen 
comparar i els dies de 
l’episodi del temporal. 
Resumeix les dades de 
precipitació 
corresponents a les 
estacions i dies d’interès 
en format de taula i 
utilitza les dades de 
manera acurada per 
comparar-les amb les 
dades d’altres mesos de 
gener. 

Identifica en el mapa les 
estacions meteorològiques 
rellevants que es volen 
comparar i els dies de 
l’episodi del temporal. 
Resumeix les dades de 
precipitació corresponents 
a les estacions i dies 
d’interès en format de taula 
i utilitza les dades de 
manera acurada per 
comparar-les amb les 
dades d’altres mesos de 
gener, així com amb la 
normal climàtica dels últims 
10-20 anys, a través de 
calcular la precipitació 
mitjana del mes de gener. 

5,6 

C2 Elaborar 
climogrames per a 
diferents indrets 
geogràfics a partir 
de dades 
facilitades, 
interpretar els 
climogrames i ser 
capaç de 
relacionar-los amb 

Identifica de manera 
correcta les dades de 
precipitació i temperatures 
mitjanes i defineix 
correctament els eixos i les 
escales del climograma. 

Identifica de manera 
correcta les dades de 
precipitació i 
temperatures mitjanes, 
defineix correctament 
els eixos i les escales del 
climograma i interpreta 
el climograma identificant 
els períodes humit/àrid i 
fred/càlid. 

Identifica de manera 
correcta les dades de 
precipitació i temperatures 
mitjanes i defineix 
correctament els eixos i les 
escales del climograma, 
interpreta gràficament el 
climograma identificant els 
períodes humit/àrid i 
fred/càlid i justifica la seva 
relació amb un clima 
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el clima que els 
correspon. 

concret a partir de les 
variables climàtiques (e.g. 
regularitat/estacionalitat de 
precipitacions, 
temperatures, etc.) 

 

Competència 
d’altres 
àmbits: 

àmbit 
matemàtic 

i  

àmbit 
lingüístic 

Objectius 
d’aprenentatge 

Criteris d’avaluació  Indicadors 
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau? 

Activitat 

Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de notabilitat) Nivell 3 (d’excel·lència)  

CM2 

Competència 
2 de l’àmbit 
matemàtic. 

Identificar la 
mitjana aritmètica 
com el valor 
estadístic emprat 
en la climatologia 
pel càlcul de valors 
normals de 
temperatura, 
precipitació, etc i 
ser capaços de 
calcular la 
precipitació 
mitjana, 
temperatura 
mitjana a partir 
d’una sèrie 
històrica. 

4. Interpretar dades, taules i gràfics 
estadístics, així com els paràmetres 
estadístics més usuals, procedents 
de fets coneguts de l’entorn, així 
com d’altres àrees. 

 

És capaç de calcular la 
precipitació/temperatura 
normal a partir d’una sèrie 
històrica si se li diu de 
manera explícita que cal 
calcular la mitjana 
aritmètica de tots els valors 
que conformen la sèrie 
històrica. 

És capaç de calcular la 
precipitació/temperatura 
normal a partir d’una 
sèrie històrica sense que 
se li digui de manera 
explícita que cal calcular 
la mitjana aritmètica de 
tots els valors que 
conformen la sèrie 
històrica i arriba a 
conclusions si se li diu de 
manera explícita que 
compari els valors 
normals calculats amb 
valors puntuals (valors de 
precipitació/temperatura 
per un episodi concret). 

Calcula els valors normals 
de 
precipitació/temperatura 
normal sense que se li 
digui que cal calcular la 
mitjana aritmètica i arriba a 
conclusions a través de la 
comparació dels valors 
normals obtinguts sense 
que se li digui de manera 
explícita que compari els 
valors normals calculats 
amb valors puntuals 
corresponents a un episodi 
concret. 

6 

CL5 
 
Competència 
5 de l’àmbit 
lingüístic. 

Fer ús d’un 
instrument 
estructurat tipus 
“response log” com 
estratègia de 
comprensió 
lectora, 

1. Utilitzar estratègies de lectura 
comprensiva i crítica de gèneres de 
text (...) expositius. 
 
2. Llegir, comprendre i interpretar 
textos (...) de la vida acadèmica (...) 
captant el sentit 

És capaç de completar un 
instrument estructurat tipus 
“response log” amb ajudes 
puntuals dels seus 
companys i/o professors. 

És capaç de completar 
un instrument estructurat 
tipus “response log” 
sense ajuda dels seus 
companys i/o professors. 

És capaç de completar un 
instrument estructurat tipus 
“response log”  i ofereix 
ajuda a la resta de 
companys del seu grup per 
a que completin els seus 
instruments. 

2 



identificant l’idea 
principal de cada 
fragment del text, 
així com també les 
dificultats i/o 
reflexions 
personals al 
voltant del 
fragment en 
qüestió. 

global, identificant la informació 
rellevant, extraient informacions 
concretes, fent 
inferències (...) reconèixer alguns 
aspectes de la seva 
forma i el seu contingut. 
 
 
 
 

CL5 
 
Competència 
5 de l’àmbit 
lingüístic. 

Fer ús d’un 
instrument 
estructurat tipus 
“3-2-1” com 
estratègia de 
comprensió lectora 
que ha de perme 

 És capaç de completar un 
instrument estructurat tipus 
“3-2-1” amb ajudes 
puntuals dels seus 
companys i/ professors. 

És capaç de completar 
un instrument estructurat 
tipus “3-2-1” sense ajuda 
dels seus companys i/o 
professors. 

És capaç de completar un 
instrument estructurat tipus 
“3-2-1”  i ofereix ajuda a la 
resta de companys del seu 
grup per a que completin 
els seus instruments. 

7 

 

 

Àmbit digital: 
competèncie
s 
Els objectius 
d’aprenentatge 
s’associen amb 
la següent 
competència, 
dimensió o 
àmbit 

Objectius d’aprenentatge 
En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser 
capaços de..... 

Indicadors 
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau? 

Activitat 

Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de 
notabilitat) 

Nivell 3 (d’excel·lència)  

CD5 

Competència 
5 de l’àmbit 
digital 

 

 

 

Fer ús a través de la web de meteo.cat del mapa 
corresponent a la xarxa d’estacions meteorològiques 
automàtiques  (XEMA), identificar les estacions 
meteorològiques rellevants per a la resolució d’un 
problema i recollir les dades de precipitació 
acumulada i temperatura mitjana per un episodi 
concret (e.g. temporal Glòria). 

És capaç d’identificar en 
el mapa de la XEMA les 
estacions 
meteorològiques 
rellevants per a la 
resolució del problema 
plantejat i obté la 
informació de precipitació 
necessària amb ajuda 

És capaç d’identificar 
en el mapa de la 
XEMA les estacions 
meteorològiques 
rellevants i obté de 
manera autònoma i 
sense l’ajuda de ningú 
la informació 
necessària per a la 

És capaç d’identificar en 
el mapa de la XEMA les 
estacions 
meteorològiques 
rellevants, obté de 
manera autònoma la 
informació necessària i 
presta ajuda als 

5 



 

 

 

CD5 

Competència 
5 de l’àmbit 
digital 

puntual del professor o 
companys. 

resolució del 
problema. 

companys que la 
necessiten. 

Fer ús d’eines informàtiques (e.g. powerpoint, google 
slides, prezi) per a l’elaboració d’una presentació 
pública on s’interpreta un climograma elaborat, es 
justifica la seva assignació a un dels climes estudiats 
i s’exposa quina seria l’època de l’any més 
convenient per a la realització d’un viatge, o es raona 
què ens hauríem d’emportar a la maleta si visitessim 
aquella localitat en una època determinada de l’any. 

Elabora documents fent 
ús de les funcions més 
bàsiques de 
presentacions multimèdia, 
tractament de dades 
numèriques i 
representacions 
gràfiques. 

 

Elabora documents 
fent ús de les funcions 
estàndard de 
presentacions 
multimèdia, tractament 
de dades numèriques i 
representacions 
gràfiques. 

Elabora documents 
complexos fent ús de les 
funcions estàndard i 
altres segons les 
necessitats (e.g. eines 
per a l’elaboració de 
gràfics). 
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Àmbit 
personal i 
social: 
competèn
cies 

Objectius d’aprenentatge 
En finalitzar el projecte o unitat, 
els alumnes han de ser capaços 
de..... 

Indicadors 
 

 

Activitat 

  Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de notabilitat) Nivell 3 (d’excel·lència)  

CPS2 

Competèn
cia 2 de 
l’àmbit 
personal i 
social 

Fer ús d’estratègies 
d’autorregulació (estratègies 
per a la millora de la 
comprensió lectora) 

Comprèn les estratègies de 
comprensió lectora i les sap 
utilitzar. 

Comprèn les estratègies de 
comprensió lectora i les 
incorpora en la lectura de futurs 
textos. 

Comprèn les estratègies de 
comprensió lectora, les 
incorpora en la lectura de 
futurs textos i desenvolupa 
estratègies pròpies. 

2 

CPS4 

Competèn
cia 4 de 
l’àmbit 
personal i 
social 

Participar a classe 
respectant el torn de 
paraula. 

Participa a classe, però quan ho 
fa no acostuma a respectar el 
torn de paraula. 

Participa a classe sovint, però 
sovint oblida respectar el torn de 
paraula. 

Participa a classe sovint i 
sempre respecta el torn de 
paraula. 

1, 3 

Escoltar les aportacions dels 
companys. No interromp els companys 

quan parlen, però quan és 
interrogat sobre la intervenció 
dels seus companys es 
demostra que no l’ha escoltat. 

No interromp els companys 
quan parlen i quan és interrogat 
per la intervenció dels mateixos 
normalment l’ha escoltat. 

No interromp els companys 
quan parlen i quan és 
interrogat per la intervenció 
dels mateixos sempre l’ha 
escoltat. 

3 



Treballar en grup cooperatiu 
respectant les opinions dels 
altres. 

Sovint escolta les aportacions de 
la resta de companys del grup i 
sovint expressa les seves 
opinions al respecte de manera 
respectuosa. 

Sovint escolta les aportacions 
de la resta de companys del 
grup i sempre expressa les 
seves opinions al respecte de 
manera respectuosa. 

Sempre escolta les 
aportacions de la resta de 
companys del grup i sempre 
expressa les seves opinions 
al respecte de manera 
respectuosa. 

3 

 

 

 

Seqüència d’activitats (format continu) 
● Fase del cicle i intencionalitat didàctica 
● Temporització 
● Descripció 
● Gestió d’aula – Estratègies didàctiques  
● Atenció a la diversitat 
● Avaluació – regulació 
● Materials i recursos 

 
 

 

Seqüència d’activitats (format graella) 

Nº Descripció Fase del cicle   
/ 
intencionalitat 
didàctica 

Gestió d’aula /   
estratègies 
didàctiques 

Atenció a la 
diversitat 

 

Avaluació – 
regulació 
(instruments i/o 
processos) 

Materials i 
recursos 

 

Temporització 

 

1.1 
dimart

s 10 

Presentació Docents/ Alumnes 
 
 
 

● Presentació 

 

 

● Conversa 
Informal 
entre 
docents i  
alumnes 

 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Grau de  
Participació 
durant la  
sessió i nivell   
de seguiment 

 

 
● Dossier de  

l’alumne 

5min 

 

 

15 min 



A Irlanda plou més que a Barcelona? 
L’activitat s’inicia amb la lectura d’un diàleg entre alumnes de 1r 
d’ESO. En aquest cas, una de les alumnes planteja que la seva 
germana que està estudiant anglès a Irlanda es queixa que allà plou 
gairebé cada dia. A partir de la lectura d’aquest context i una 
conversa informal amb el docent s’inicia una discussió que ha de 
servir per explorar les idees prèvies que els alumnes tenen sobre els 
conceptes de temps atmosfèric i clima. 

 

● Exploració 
d’idees 
prèvies 

● Conversa 
informal 
introductoria 
entre el  
docent i els   
alumnes. 

● Comportamen
t correcte 

 
 
 

● Pissarra i  
rotuladors 

1.2 
dimart

s 10 

Quin temps fa en altres ciutats del món? 

Els alumnes cercaran mitjançant dispositius digitals la temperatura i         
l’estat del cel de diferents ciutats del món (Nuuk, Dublín, Barcelona,           
Damasc, Daca i Ciutat del Cap), i a continuació assenyalaran          
aquelles que mostren en aquest moment un temps atmosfèric         
similar. Després els alumnes són interrogats pel professor sobre si          
aquelles ciutats que tenen en aquest moment un temps atmosfèric          
similar també tenen un clima similar. (pàgina 1-5 dossier professor) 

● Exploració 
d’idees 
prèvies. 

● Treball en  
petit grup  
habitual 
d’aula i  
després 
posada en  
comú en  
classe. 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Suport 
personal per  
part del  
Docent als  
alumnes amb  
Dificultats 
diagnosticade
s 

● Grau de  
Participació 
durant la  
sessió i nivell   
de seguiment  

● Comportamen
t correcte 

● KPSI 

● Dispositius 
digitals amb  
connexió a  
internet 
(smartphones, 
tablets i  
portàtils). 

● Projector. 
● Pissarra i  

rotulador. 

30 min 

2 
dijous 

12 
dimart

s 17 

Com podem conèixer el temps atmosfèric?  

Partint de la taula que els alumnes han omplert en l’activitat anterior            
amb les dades de temperatura i estat del cel de diferents ciutats del             
món, els alumnes són interrogats sobre quines altres variables cal          
tenir en compte per conèixer el temps atmosfèric d’una ciutat. 

Les variables que es treballaran a l’aula són: temperatura, humitat i           
pressió atmosfèrica, precipitació i vent. 

Comprensió Lectora 1 a Classe de Ciències: Es treballaran 4          
textos que introdueixen conceptes sobre cadascuna de les variables         
meteorològiques que seran treballades a l’aula (temperatura,       
humitat, pressió atmosfèrica i humitat de l’aire). 

En aquesta primera activitat l’eina utilitzada com estratègia de         
Comprensió Lectora serà el “response log” (veure pàgs. 9, 12, 15 i            
18 del dossier del professor). 

● Introducció 
de nous  
coneixemen
ts 

 

 

 

● Activitat 
Comprensió 
Lectora 

● Treball en 2   
grups. S’han  
constituït 
dos grups  
heterogenis 
i que a la    
vegada 
tenen un  
nivell similar  
entre ells. 

● Grups 
heterogenis a  
nivell de sexe   
i nivell de   
comprensió 
lectora.. 

● Suport 
personal per  
part del  
Docent als  
alumnes amb  
Dificultats 
diagnosticade
s. 

● Atenció als  
alumnes amb  
DIL per  
adaptació de  

● Response Log 

● Qüestionari 
Final de  
Comprensió 
Lectora. 

● Nivell de  
Comprensió 
de l’explicació  
de  l’activitat 

● Seguiment de  
les 
instruccions i  
de l’activitat 

● Comportamen
t correcte 

● Dossier Alumne 
● Textos sobre  

variables 
meteorològiques 

● Eina 
D’estratègia de  
Comprensió 
Lectora 
(response log,  
cf. pàgs.  
9,12,15,18 del  
dossier del  
professor) 

● Qüestionaris 
post-lectura (cf.  
pàgs. 10, 13, 16    
i 19 del dossier    
del professor). 

50 min 

50 min 

TOTAL: 2  
sessions 



Cada grup farà una lectura del text que li ha estat assignat a través              
de l’estratègia per treballar la comprensió lectora (“response log”)         
que haurà estat explicada prèviament pel docent. 

Per gestionar l’activitat se seguiran les següents premisses:  

La clase es divideix en dos grups. Cada grup treballarà per sessió            
dos textos.  

Primer en paral.lel cada grup treballa un text diferent, sense          
Response Log.  

A continuació es respon un qüestionari de 10 preguntes sobre el text            
llegit. 

Posteriorment els dos grups intercanviaran els textos i els treballaran          
amb Response Log  

Es realitza un qüestionari de 10 preguntes sobre el text llegit. 

 
S’aprofitarà aquestes sessións per recollir-se dades pel TFM.        
(pàgines 6 -17 dossier professor) 

 

l'activitat i els   
resultats 
obtinguts 

 
 

 

3 
dimecr
es 18 

Com funciona un termòmetre? 

Pràctica experimental que es durà a terme al laboratori en grup           
desdoblat. 

L’activitat és una adaptació de la pràctica de construcció d’un          
termòmetre amb una ampolla, una palleta de beure, plastilina, aigua          
i tint. 

L’adaptació consisteix en què en comptes que cada grup prepari un           
termòmetre amb el mateix líquid termomètric, cada grup farà servir          
aigua, alcohol i/o barreges d’aigua-alcohol en diferent proporció. Els         
alumnes hauran al començament d’emetre hipòtesis sobre quina        
creuen que serà la diferència observada entre cada termòmetre. A          
continuació hauran de d’acordar quines barreges desitjan realitzar,        
repartir-se la feina entre tots els grups, i fer la construcció dels            
termòmetres. Un cop finalitzada la construcció dels termòmetres,        
tots ells s’introduïran en un bany d’aigua a 40-50ºC i s’observarà el            
diferent comportament de cada un dels termòmetres esperant veure         

● Activitat 
d’aplicació. 

● Treball en  
petit grup (3   
alumnes per  
grup) i  
posada en  
comú en  
classe. 

● Treball 
cooperatiu en  
grups 
heterogenis. 

● Adaptació de  
la pràctica per   
alumnes amb  
DIL. 

● Atenció 
especial per  
part del  
docent als  
alumnes amb  
PI (integració  
adequada 
dins de grup   
de treball) 

● Rúbrica 
Treball en  
Equip 

● Avaluació dels  
materials 
entregables: 
termòmetres, 
disseny 
experimental 
(dibuix i  
protocol), 
gràfica de  
representació 
alçada 
observada vs  
composició 
del líquid  
termomètric) 

● Materials 
pràctica: 

● - ampolla 
● - palleta o tub de     

vidre  
● - plastilina 
● - tint o colorant    

alimentari 
● - aigua i alcohol 
● - provetes 
● aigua 

termostatitzada 
40-50ºC 

● Pissarra i guix 

50 min 



una tendència en la diferència d’alçada del líquid termomètric en          
funció de la composició del líquid termomètric. 

(pàgines 22-31 dossier del professor) 

● Comportamen
t correcte 

4.1 
dijous 

19 

Refresquem les variables meteorològiques 

Durant el primers 15 min de la sessió els alumnes revisarán els            
conceptes tractats en les sessions sobre temps, variables        
meteorològiques i els instruments per mesurar-les anteriors       
elaborant un Mapa Conceptual 

(pàgines 20-21 dossier del profesor) 

 

 

 

● Síntesi o  
reestructura
ció 

● Treball en  
petit grup  
habitual 
d’aula i  
posada en  
comú en  
classe. 

●Treball 
cooperatiu en  
grups 
heterogenis. 

● Correcta 
elaboració del  
Mapa 
Conceptual. 

● Dossier Alumne 
● Mapa 

Conceptual 
15 min 

4.2 
dijous 

19 

Anàlisi d'una notícia sobre el temporal Glòria 

Els alumnes faran la lectura d’una notícia relacionada amb el          
temporal Gloria i que mostra alguna de les seves conseqüències. A           
continuació els alumnes hauran d’identificar les variables       
meteorològiques treballades que han tingut influència en la notícia         
llegida, així com identificar les localitats implicades a la notícia. 

Tot seguit els alumnes llegiran un diàleg entre alumnes d’ESO on es            
qüestiona com és possible que la pluja d’aquells dies fos capaç de            
fer desbordar el riu Tordera. És possible que plogués tant a les            
poblacions de les notícies? com ho podem saber? 

(pàgines 32-33 dossier del professor) 

● Activitat 
d’exploració 
d’idees 
prèvies. 

● Conversa 
entre 
professor i  
alumnes. 

● Seguiment i  
recolzament 
del professor  
als alumnes  
amb atenció  
especial 
diagnosticada 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Grau de  
Participació 
durant la  
sessió i nivell   
de seguiment  

● Comportamen
t correcte 

 

● Dossier Alumne 
● Text sobre la   

noticía a  
treballar 

 

35 min 

5 
dimart

s 24 

Realment ha plogut tant entre Blanes i Malgrat? 

Per resoldre la pregunta plantejada en la sessió anterior, els          
alumnes són dirigits a la web del Servei Meteorològic de Catalunya           
on se’ls mostrarà la possibilitat de visualitzar els valors de les           
variables meteorològiques enregistrades per una data concreta a les         
diferents estacions meteorològiques de la Xarxa d’Estacions       
Meteorològiques Automàtiques (XEMA). 

Els alumnes han d’identificar en el mapa de Catalunya les estacions           
més properes a les poblacions que es volen comparar         
(Blanes/Malgrat i Barcelona), hauran d’omplir una taula amb els         

● Activitat 
d’aplicació. 

● Treball en  
petit grup  
habitual 
d’aula i  
posada en  
comú en  
classe. 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Comportamen
t correcte 

● Seguiment de  
la classe 

● Grau de  
Participació 
durant la  
classe 

● Dossier Alumne 
● Projector 
● Dispositius 

electrònics i  
connexió a  
internet. 

50 min 



valors de precipitació acumulada pels dies de l’episodi Glòria,         
comparar les dades i extreure’n conclusions. 

(pàgines 33-36 dossier del professor) 

3 

dimecr
es 25 

Construcció d’un termòmetre (2a part) 

Pràctica experimental que es durà a terme al laboratori en grup           
desdoblat. 

L’activitat és una adaptació de la pràctica de construcció d’un          
termòmetre amb una ampolla, una palleta de beure, plastilina, aigua          
i tint. 

L’adaptació consisteix en què en comptes que cada grup prepari un           
termòmetre amb el mateix líquid termomètric, cada grup farà servir          
barreges d’aigua-alcohol en diferent proporció. Els alumnes hauran        
al començament d’emetre hipòtesis sobre quina creuen que serà la          
diferència observada entre cada termòmetre. A continuació hauran        
de d’acordar quines barreges desitjan realitzar, repartir-se la feina         
entre tots els grups, i fer la construcció dels termòmetres. Un cop            
finalitzada la construcció dels termòmetres, tots ells s’introduïran en         
un bany d’aigua a 40-50ºC i s’observarà el diferent comportament de           
cada un dels termòmetres esperant veure una tendència en funció          
de la composició del líquid termomètric. 

(pàgines 33-36 dossier del professor) 

● Activitat 
d’aplicació. 

● Treball en  
petit grup (3   
alumnes per  
grup) i  
posada en  
comú en  
grup classe. 

● Treball 
cooperatiu en  
grups 
heterogenis. 

● Adaptació de  
la pràctica per   
alumnes amb  
DIL. 

●Atenció 
especial per  
part del  
docent als  
alumnes amb  
PI (integració  
adequada 
dins de grup   
de treball)  

● Rúbrica 
Treball en  
Equip 

● Avaluació dels  
materials 
entregables: 
termòmetres, 
disseny 
experimental 
(dibuix i  
protocol), 
gràfica de  
representació 
alçada 
observada vs  
composició 
del líquid  
termomètric) 

● Comportamen
t correcte 

● Materials 
pràctica: 

● - ampolla 
● - palleta o tub de     

vidre  
● - plastilina 
● - tint o colorant    

alimentari 
● - aigua i alcohol 
● - provetes 
● aigua 

termostatitzada 
40-50ºC 

● Pissarra i guix 

50 min 

6 
dijous 

26 

Quant va ploure durant el Glòria (càlcul de valors normals de           
precipitació a través de la mitjana aritmètica). 

S’inicia la sessió amb la lectura d’un diàleg entre alumnes de 1r            
d’ESO en què discuteixen que potser si que va ploure molt durant 4             
dies, però que la resta del mes de gener no recorden que plogués             
més. 

Com podem saber llavors si el que va ploure durant l’episodi és molt             
o és poc? 

En aquest moment s’introdueix el concepte de mitjana aritmètica. Els          
alumnes hauran de calcular fent servir les dades disponibles a          
meteo.cat la mitjana aritmètica de precipitació acumulada durant        
l’episodi del Gloria i comparar aquesta dada amb la mitjana          
calculada d’una sèrie històrica.  

(pàgines 36-41 dossier del professor) 

● Introducció 
de nous  
coneixemen
ts 

● Activitat 
d’aplicació 

● Treball en  
petit grup (3   
alumnes per  
grup) i  
posada en  
comú en  
grup classe. 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Seguiment i  
recolzament 
del professor  
als alumnes  
amb atenció  
especial 
diagnosticada 

● Grau de  
Participació a  
classe 

● Comportamen
t correcte 

● Comprensió i  
Habilitat per  
dur a terme el    
que se’ls  
demana 
durant 
l’activitat 
d’aplicació; 
càlcul de  
mitjanes 
aritmètiques 

● Dossier Alumne 
● Text de Lectura 
● Calculadora 
● Dispositius 

electrònics 

 

50 min 



7 
dimart

s 31 

Comprensió Lectora 2, a Classe de Ciencies (Temps i Clima): 

En aquest segona activitat l’eina utilitzada com Estratègia de         
Comprensió Lectora serà la 3-2-1 . Cada grup farà una lectura del            
text “Quina és la diferència entre temps atmosfèric i clima). 

Per gestionar l’activitat es seguiran les següents premisses        
generals: 

   L’activitat està desglosada en dues Fases (Fase 1 i 2): 

Fase 1: Es farà primer una lectura a nivell individual i se’ls entregarà             
la Fitxa 3-2-1, Fase 1 

Fase 2 : Se’ls entregarà la Fitxa 3-2-1, Fase 2 que hauran de             
completar en grups heterogenis. 

(pàgines 42-46  dossier del professor) 

● Activitat de  
Comprensió 
Lectora 

● Fase 1:  
Treball 
individual 

● Fase 2:  
Treball en  
grups. S’han  
constituït 
grups 
heterogenis 
i que a la    
vegada 
tenen un  
nivell similar  
entre els  
diferents 
grups. 

● Grups 
heterogenis 

● Suport 
personal per  
part del  
Docent als  
alumnes amb  
Dificultats 
diagnosticade
s 

● Atenció als  
alumnes amb  
DIL per  
adaptació de  
l'activitat i els   
resultats 
obtinguts 

●Fitxes 3-2-1  
Fase 1 i 2  

● Nivell de  
Comprensió 
de l’explicació  
de  l’activitat 

● Seguiment de  
les 
instruccions i  
de l’activitat 

●Comportamen
t Correcte 

● Dossier Alumne 
● Fitxes 

Comprensió 
Lectora 3-2-1 

 

50 min 

8 
dimecr
es 1 i 
dijous 

2 

Elaboració d’un climograma (grup partit) 

Activitat << Què m’enduc a la maleta si vull viatjar a…?>> 

Es formaran els grups de treball habitual d’aula, on cada grup rebrà            
una targeta de diferents indrets del món, els quals son els mateixos            
amb els que es va iniciar la Unitat Didàctica.  

A partir de dades reals hauran de construir els climogrames,          
identificant els climes de les seves ciutats. 

A continuació amb la indicació del mes de l’any en el que es vol              
viatjar al país, hauran de: 

a) elaborar el climograma de la seva ciutat 
b) identificar el clima de la seva ciutat. 
c) preparar una presentació de grup on s’exposi a la resta de           

companys 
i) Explicació i interpretació del climograma 
ii) Justificació del clima seleccionat 
iii) Quina roba i altres utensilis (e.g. paraigües)       

s’endurien de viatge en l’època que els ha estat         
assignada. 

iv) Justificació sobre si estan d’acord en viatjar en        
aquella època o preferirien fer-ho en un a altra. 

(pàgines 47-57 dossier del professor) 

● Activitat 
d’Aplicació  

●Treball en  
grup 
habitual 
d’aula 

● Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

● Suport 
personal per  
part del  
Docent als  
alumnes amb  
Dificultats 
diagnosticade
s 

●Atenció als  
alumnes amb  
DIL per  
adaptació de  
l'activitat i els   
resultats 
obtinguts 

● Comprensió 
de l'activitat 

● Comportamen
t correcte 

●Observació 
del 
desenvolupa
ment/ gestió  
del treball en   
equip; com es   
duen a terme   
el repartiment  
de tasques,  
execució de  
les mateixes,  
possibles 
conflictes o  
acords 
assolits, etc 

● Gestió del  
temps per dur   
a terme  
l’activitat 

● Dossier Alumne 
● Paper 

mil.limetrat 
● Suports Digitals 

50 min 

50 min 

TOTAL: 2  
sessions 

 



8 

dimart
s 14 

Presentació Activitat climograma 

Els alumnes hauran d’exposar amb el seu grup a la resta de la             
classe, tot el material elaborat durant la sessió anterior. 

L'exposició serà oral i podran comptar amb suports digitals. 

(pàgines 47-57 dossier del professor) 

 

 

● Activitat 
d’aplicació 

● Activitat de  
síntesi/reest
ructuració. 

●Treball en  
grup 
habitual 
d’aula 

●Grup habitual  
de treball  
d’aula amb  
atenció a la   
diversitat 

●Material 
Elaborat per  
dur a terme   
l’Activitat 

●Rúbrica de l’   
Activitat de  
Climograma 

●Material 
elaborat 
durant 
l’activitat i la   
presentació 

●Comportamen
t correcte 

 

●Suports Digitals 50 min 

Durada total prevista de la unitat didàctica 12 sessions  
de 50 min 

 

Criteris generals d’atenció a la diversitat 

● Grup habitual de treball cooperatiu d’aula. 
● Suport personal per part del docent als alumnes amb dificultats diagnosticades. 
● Adaptació de determinades Activitats / Pràctiques per alumnes amb DIL. 
● Grups Heterogenis per activitats específiques; Pràctiques Laboratori i Activitat de Comprensió Lectora 

 

Criteris generals d’avaluació sumativa 

●  Qüestionaris post-lectura (5%) 
● Fulls estratègies comprensió lectora “response log” i 3-2-1. (25%) 
● Rúbrica treball cooperatiu per a la pràctica de construcció del termòmetre. (15%) 
● Observacions a l’aula durant les sessions de treball cooperatiu (25%) 
● Exposició oral activitat climograma, rúbrica professor (30%) 

 

Connexió amb altres matèries 

● Matemàtiques: Càlcul de Mitjanes 
● Digitals: TIC ús de suports digitals per a la recerca d’informació i activitat de presentació climograma 



● Tecnologìa; dibuix de climograma amb paper milimitrat. Elaboració d’un Termòmetre 
● Lingüístic: Activitat Comprensió  Lectura, Exposició Oral 

 

 
 

 

 


