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És viu? 
Nucli 

 
 
Objectius  

• Comprendre que estar format per cèl·lules és una característica dels 
éssers vius.  

• Conèixer les característiques clau dels dos tipus bàsics de cèl·lules: 
procariota i eucariota.  

• Conèixer l’estructura i funcions bàsiques de les parts principals de la 
cèl·lula: membrana, citoplasma, orgànuls –mitocondris i cloroplasts-, i 
nucli.  

• Comprendre en què consisteix la funció de nutrició dels éssers vius i 
reconèixer aquesta funció com una de les característiques dels éssers 
vius.  

• Conèixer les característiques clau dels dos tipus bàsics de nutrició: 
autòtrofa i heteròtrofa.  

• Comprendre en què consisteix la funció de reproducció dels éssers vius i 
reconèixer aquesta funció com una de les característiques dels éssers 
vius.  

• Conèixer les característiques clau dels dos tipus bàsics de reproducció: 
sexual i asexual.  

• Comprendre en què consisteix la funció de relació dels éssers vius i 
reconèixer aquesta funció com una de les característiques dels éssers 
vius.  

• Ser capaç de dissenyar el procediment per estudiar una mostra i poder 
discriminar és un ésser viu o inert.  

 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Es tracta d’activitats molt bàsiques i generals, adaptables 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.  
 
 
Temporització 
 
Aproximadament 15 hores  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Les diferents activitats de l’itinerari 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 
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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.  
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