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Avui toca verdura.  Itinerari 
 
Descripció de l’itinerari 
  
Aquest itinerari consta de 6 activitats que treballen les característiques dels 
vegetals i de les algues, tenint com a referència els components del model 
d’ésser viu. Es recomana fer-les en ordre proposat, doncs responen a una 
estructura de cicle didàctic, en el qual l’activitat 1 és d’exploració, les 
activitats 2, 3 i 5, són d’introducció de coneixements, l’activitat 4 és 
d’estructuració de les 3 primeres, mentre que la darrera activitat (6) és 
d’aplicació dels continguts bàsics de tota la seqüència d’activitats.   
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

- Conèixer els diferents òrgans que posseeixen els vegetals i 
correlacionar-los amb les característiques corresponents del model 
d’ésser viu.  

- Estudiar experimentalment algunes de les característiques de cadascun 
dels òrgans dels vegetals. 

- Reconèixer les algues com a éssers vius i diferenciar-les dels 
organismes del regne dels vegetals. 

- Modelitzar la funció de relació de les plantes.  
- Conèixer els principals grups que inclou el regne dels vegetals (molses, 

falgueres, plantes gimnospermes i plantes angiospermes).  
- Reconèixer els trets diferencials de les algues en comparació als 

vegetals.  
- Comprendre la importància de les plantes com a organismes que, 

gràcies al seu procés de nutrició, en permeten lluitar contra 
l’increment d’efecte hivernacle causat per les activitats humanes.  

- - Aplicar els conceptes bàsics de la seqüència d’activitats de botànica 
en el context d’un greu i actual problema mediambiental.  

 
Al llarg de l’itinerari es combinen 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. Durant la posada 
en comú a nivell del grup-classe convé aplicar la tècnica de l’escolta activa, 
és a dir, un cop el primer grup ha exposat les seves respostes, la resta de 
grups només poden afegir coses noves o discutir alguna de les respostes 
aportades. D’aquesta forma es manté l’atenció de l’alumnat i s’optimitza el 
temps dedicat a la realització de l’activitat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’adreça a 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 
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dificultats amb el català, i alguns alumnes que segueixin un Pla Individualitzat 
a causa d’un retard escolar greu. 
 
 
Temporització 
  

La proposta d’aquest itinerari està prevista per a un mínim de 12 hores, encara 
que la temporalització pot variar en funció de les decisions que prengui el 
professorat per ajustar-se millor a les necessitats del grup classe.  
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