
 

 

CBES: Calc-Based Ecosystem Calculator 

 

Objectius 

Aquesta WebQuest té per objectiu l’estudi dels ecosistemes. De manera paral·lela, el treball 
col·laboratiu en grups d’experts acaba generant un ecosistema de coneixement que els alumnes 
analitzen mitjançant les llicències d’autoria. Tot el treball està centrat a aconseguir programar un 
simulador d’ecosistemes. 

Descripció de la proposta 

Els alumnes han d’aconseguir programar mitjançant el programa Calc de fulls de càlcul un 
simulador del comportament d’un ecosistema. L’ecosistema ha d’incloure dos espècies diferents 
de cada nivell tròfic (productors, consumidors primaris, consumidors secundaris, consumidors 
terciaris), i tenir en compte paràmetres com el nombre d’individus, la quantitat d’oxigen o les taxes 
de creixement de cada espècie. L’alumne ha d'interelacionar les dades de les diferents espècies, 
establint relacions de predació i usant les fórmules per al creixement logístic d’ecologia de 
poblacions. Els resultats del seu treball es fan públics amb una llicència d’elecció dels alumnes en 
una plataforma de publicació web també de la seva elecció. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Els alumnes treballen en equips de 3 alumnes, en els que cada alumne és expert en un tema 
(programació calc, publicació web, i llicències). Al llarg de l’activitat, en alguna sessió els experts 
de cada equip s’han de reunir per a indagar junts com fer algun procediment. És important que hi 
hagi ordinadors disponibles (un per equip). 

Recursos emprats 

Ordinadors amb el programa Calc (OpenOffice). Activitat, disponible a la web: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cbes/ 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

El coneixement és un ecosistema, on les noves idees s’alimenten de les prèvies. 
Els ecosistemes són xarxes interconnectades que poden ser modificades, de vegades fortament, 
per molts factors diferents. 
La programació ens permet fer prediccions del comportament de sistemes complexos. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

L’activitat es dirigeix a alumnat de batxillerat.  
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Relació amb ciències socials i ciutadania, ja que tracta també aspectes ètics de gestió del 
coneixement.  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
 

Autoria 

Jordi Domènech Casal 
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