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FEM UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: El pas del medi aquàtic al medi 
terrestre dels organismes fotosintètics. 

Descripció detallada 
 
 
Objectius  
 
Unitat didàctica per a treballar les característiques de les molses i les 
falgueres, fent èmfasi en les característiques que els permeten la vida en el 
medi terrestre. 
 
L’objectiu final del treball és realitzar el guió d’un programa de televisió per 
a explicar les adaptacions que presenten les molses i les falgueres i que les 
han permès viure en el medi terrestre. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Primerament es visualitza un programa de televisió (El Medi Ambient de TV3) 
on s’expliquen les adaptacions dels amfibis i la vida al medi terrestre. Es 
responen unes preguntes sobre el vídeo que serviran per a centrar els 
aspectes més importants del programa. 
A continuació es duen a terme unes activitats pràctiques al laboratori 
d’observació de molses i falgueres a tres nivells: ull nu, amb la lupa i amb el 
microscopi òptic. Els alumnes han de dibuixar les estructures observades i, 
amb l’ajut del professor, indicar els noms de les diferents parts. 
Seguidament hi ha una presentació amb power point. Es proposa que el 
professor vagi presentant les diferents diapositives del power point i que els 
alumnes escriguin una frase amb la idea principal de cada diapositiva. 
La part que ve a continuació té una gran relació amb la competència 
comunicativa. A través d’una taula es demana que els alumnes facin un recull 
de les característiques de les molses. Aquest recull servirà per poder escriure, 
a continuació, un text expositiu sobre aquests vegetals. Una vegada realitzat, 
es demana que es faci el mateix però amb les falgueres. Es recomana corregir 
entre tota la classe la taula i el text de les molses abans de fer el de les 
falgueres; així els alumnes tenen un bon model. 
Abans d’escriure el guió del programa, hi ha una lectura d’on es poden treure 
idees. 
El guió del programa correspon a la fase d’aplicació de la unitat didàctica. La 
realització del vídeo és opcional en funció dels recursos informàtics de que es 
disposin.  
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
S’ha pensat i s’ha realitzat amb alumnes de 1r de l’ESO. Pels alumnes que 
presentin dificultats en l’aprenentatge, es pot fer la mateixa activitat però 
donant més pautes (s’explica més en davant). 
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Recursos emprats 
 
Adreces del programa de televisió i de la presentació en power point. 
Guió de la pràctica d’observació de molses i falgueres. 
Lectura sobre l’origen dels organismes fotosintètics. 
 
 
Temporització 
 
L’activitat s’ha fet en 10 hores repartides de la forma següent: 
 
1 hora per presentar la unitat, visionar el programa de televisió i respondre i 
comentar les preguntes sobre el vídeo. 
2 hores per a fer les pràctiques d’observació de molses i falgueres al 
laboratori. 
1 hora per a corregir les pràctiques. 
1 hora per veure el power point. Es pot demanar per deures el resum de les 
diapositives. 
1 hora per fer la taula i el text expositiu sobre les molses. 
½ hora per corregir la taula i el text sobre les molses. 
1 hora per a fer la taula i el text sobre les falgueres. 
½ hora per corregir la taula i el text sobre les falgueres. 
1 hora per la lectura  
1 hora per a redactar el guió del programa de televisió. 
 
Una vegada corregit el guió, els alumnes poden realitzar un vídeo fent servir 
el programari informàtic adient. L’Audacity i el Movie Maker són fàcils de fer 
servir i donen bons resultats. El programa es pot començar a fer a classe, a les 
classes d’informàtica, i acabar-lo a classe. Es proposa que es faci en parelles 
(fent servir el guió més ben fet de cada parella). 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

- Cal assegurar-se que els alumnes tinguin clar el concepte d’ésser viu. 
- Els alumnes han de saber fer servir el microscopi i la lupa binocular. 
- Els alumnes han de conèixer el concepte de teixit. És recomanable 

haver fet alguna pràctica d’observació de teixits animals amb 
anterioritat (pot servir perfectament l’observació de l’epidermis de 
falguera on es veuen les cèl·lules epidèrmiques i els estomes). 

- Per avaluar l’activitat es comprovarà la correcció del text expositiu de 
les molses, de les falgueres i el guió del programa de televisió. 

- Pel alumnes més avantatjats, el text expositiu de les falgueres pot ser 
lliure, no cal seguir necessàriament el guió proposat en la taula.  

- Pels alumnes amb més dificultats, és recomanable  fer servir la mateixa 
taula de característiques de les molses per les falgueres. 

- Pels alumnes que presentin més dificultats, se’ls pot dir que per a fer 
el guió, poden prendre com a model el guió del programa de TV3 (està 
tot el text escrit en la web). 
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Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Disposar dels aparells adients per visionar el vídeo i el power point  i de lupes 
i microscopis en el laboratori. Si els alumnes disposen d’ordinadors propis, 
poden començar a fer el vídeo a classe. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat, guia didàctica. 
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