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Un pastís d’aniversari 
Nucli 

 
 
Objectius  
 

- Explicitar les idees pròpies sobre les característiques dels éssers vius. 
- Contrastar aquestes idees amb les dels companys i les que podem 

trobar a unes determinades pàgines web. 
- Aprendre a utilitzar el programa Cmap Tools i fer-lo servir per elaborar 

un mapa conceptual que sintetitzi les característiques clau que 
permeten diferenciar un ésser viu d’un inert. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Aquesta activitat és la primera d’una seqüència de 5 que pretenen treballar el 
model d’ésser viu, analitzant les característiques que ha de tenir un ésser per 
poder afirmar que és viu. Les altres 4 activitats es poden fer en qualsevol 
ordre i també es poden realitzar de forma independent per aprofundir en 
alguna de les característiques del model d’ésser viu. De la mateixa manera, 
aquesta primera activitat també es pot dur a l’aula de forma independent per 
tractar de forma general les característiques dels organismes. 
 
L’activitat que té per títol Un pastís d’aniversari, fa una exploració de les 
idees prèvies de l’alumnat sobre les característiques dels éssers vius, les 
quals, posteriorment, són contrastades amb els companys i amb la 
bibliografia, treballant en petit grup. Durant la segona meitat de l’activitat, 
els alumnes han de fer una síntesi d’aquestes característiques elaborant un 
mapa conceptual i, finalment, fan una activitat d’aplicació en la qual han de 
classificar alguns éssers en inerts o vius.  
 
Els processos curriculars que es treballen són: 
 
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 
 
· Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de 
materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
 
· Comparació de les característiques identificades utilitzant taules. 
 
· Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i 
dels éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per a ser 
investigades. 
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Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
 
 
· Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació 
de materials i éssers vius. Construcció de representacions de models sobre la 
matèria, els éssers vius i la Terra i l’Univers coherents amb les observacions 
realitzades. Disposició a revisar els models en funció de les dades recollides 
i les opinions fonamentades dels companys i companyes. 
 
 
Els continguts curriculars que es treballen són: 
 
La vida a la Terra 
 
· Identificació i caracterització dels trets comuns de tots els éssers vius a 
nivell individu: la nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb al medi, 
la relació com a capacitat de respondre als estímuls del medi, la reproducció 
com a transferència d’informació i l’estructura cel·lular dels organismes, a 
partir de trobar evidències en éssers vius de l’entorn proper. 
 
· Interpretació de la diversitat dels grups d’éssers vius com a maneres 
diferents de realitzar les funcions vitals. Anàlisi de la biodiversitat en 
organismes vius o a partir de registres fòssils. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat molt bàsica i general, adaptable a la gran majoria 
d’alumnat de 1r d’ESO. Poden requerir una mica d’ajuda per part del 
professorat i dels companys/es aquells alumnes nouvinguts que tenen encara 
dificultats amb el català, i alguns alumnes que segueixin un Pla Individualitzat 
a causa d’un retard escolar greu.  
 
Recursos emprats 
 
Programa Cmap Tools (programari lliure), webs: edu365.cat/eso/muds, 
xtec.es, vídeos del youtube. 
 
Temporització 
 
Uns 90’ si la finalització del mapa conceptual es realitza com a tasca a casa 
(entre dues sessions) i uns 120’ si al totalitat d’activitats es fan a l’aula. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat que té per títol Un pastís d’aniversari, s’inicia presentant un 
context que serveix de fil conductor a tota la seqüència. Convé assegurar que 
l’alumnat realitza una lectura comprensiva del mateix, establint després de la 
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seva lectura individual un diàleg a classe per comentar-ne els aspectes més 
importants. També es pot optar per fer una lectura cooperativa en parelles. 
Com la resta d’activitats de la seqüència de la qual forma part, combina tres 
tipus de formes de treball: individual, petit grup i gran grup. Convé ser curós 
respectant el temps necessari per completar aquesta seqüència de 3 formes 
diferents de gestió d’aula. Les tasques en petit grup, així com les posades en 
comú a nivell del grup-classe serveixen per regular els aprenentatges i convé 
disposar del temps necessari perquè aquests procés es dugui a terme de forma 
adequada. 
Per l’avaluació és recomanable tenir en compte només les tasques grupals tot 
i que s’assignin qualificacions individuals a l’alumne/a concret a qui es 
demanin. També es poden assignar notes que serveixin per tot el grup 
independentment del membre del grup a qui es pregunti la resposta. 
En qualsevol cas, exceptuant casos en que hi hagi problemes greus de 
funcionament, es recomana que els grups siguin estables al llarg de tota la 
seqüència. Per avaluar les tasques realitzades per cada alumne/a en el 
context del grup es poden usar graelles de coavaluació.   
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Convé poder disposar de mobiliari d’aula que sigui mòbil i permeti combinar 
estones de treball individual amb d’altres de treball en petit grup, així com 
posades en comú. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: document 01 Context 03 (arxiu word). 
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