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Els arbres de les Corts i més  

 

Objectius 

- Afavorir la comprovació d’hipòtesi elaborades per l’alumnat. 
- Conèixer deu arbres del barri de l’escola i les seves característiques. 
- Usar les noves tecnologies: tauletes, ordinadors,... 
- Fomentar la responsabilitat i organització en el treball en grup. 
- Realitzar la maqueta d’una planta tenint en compte la funció que fa cada part: arrel, tija, 

fulles, flor: model ésser viu. 
- Afavorir la comprovació d’hipòtesi elaborades per l’alumnat. 

Descripció de la proposta 

Posar a l’abast de tothom els coneixements treballats a dintre i fora de l’aula per mitjà de la 
plataforma Eduloc, útil per telèfons mòbils i ordinadors. 
S’ha fet un estudi de les característiques dels arbres dels voltants de l’escola: s’han fotografiat, 
s’han enregistrat vídeos, s’ha penjat la informació en format veu i text i s’han geolocalitzat. 
Aquest treball forma part de l’estudi de les plantes: funció de reproducció i nutrició. 
  

Aspectes didàctics i metodològics 

De cada grup classe es creen cinc grups de treball. L’activitat es realitza en grups cooperatius. 

Recursos emprats 

Joc de cartes d’identificació dels arbres, tauletes tàctils, ordinadors, vídeo, llavors i torretes, 
materials de rebuig, programes de tractament de so i d’imatge. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Continguts: 
1. A partir de la pregunta que es van fer alguns alumnes estudiant el què són individus híbrids: si 
plantem dues llavors de plantes diferents creixeran les dues o en sortirà una de nova? Van 
acceptar aquesta proposta i cada grup va plantar les seves llavors i s’ha hagut d’esperar a veure 
què passava. 
 
2. Estudi teòric de les plantes:  
a) funcions vitals: nutrició, respiració i reproducció.  
b) Característiques arbres: tipus de fulles, de creixement, alçada,....... 
 
3. Ús de les noves tecnologies: tauletes, ordinadors, enregistraments de vídeo, veu, 
geolocalització,... 
 
4. Part experimental: 
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a) realització de maquetes per reafirmar el model d’ésser viu.  
b) observació del creixement de les llavors i elaboració de conclusions. 
 
Competències treballades: 
 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual:  
a) Lectura comprensiva: llegir i comprendre la informació sobre les característiques de cada arbre. 
b) Expressió escrita: redacció del text amb les característiques de l’arbre. 
c) Expressió oral: explicació de les característiques de cada arbre en enregistrar els vídeos.   
d) Lectura expressiva: lectura de les característiques de cada arbre per inserir a l’Eduloc. 
e) Elecció de les imatges i vídeo més adients i/o de més gran qualitat. 
 
2. Tractament de la informació i competència digital: 
a) Fotografies: pujar-les a Eduloc. 
b) Vídeos: Gravar amb la tauleta tàctil, editar, exportar a youtube, inserir l’enllaç a l’Eduloc 
c) Sons: enregistrar el so, exportar-lo per correu, editar-lo amb Audicity, inserir-lo a Eduloc. 
 
3 Autonomia i iniciativa personal: 
a) Organitzar-se per fer les fotografies i enregistrar els vídeos: quins aspectes dels arbres es 
fotografiaran, com serà el vídeo, quines fotografies i vídeos se seleccionaran, com es realitzarà la     
maqueta de la planta, materials que caldran,.... 
 
5 Coneixement i interacció amb el món físic: 
a) Identificació dels arbres del barri i reconeixement de les seves característiques 
b) Ús del vocabulari específic. 
c)  Localització al barri i geolocalització al plànol. 
 
En total 9 sessions d’una hora aproximadament: per buscar informació de l’arbre, aprendre ús 
tauletes, sortides per fer fotografies i enregistrar vídeos, tria d’imatges, pujar tota la informació de 
l’escenari a l’EDULOC, identificació de l’arbre amb les fitxes dicotòmiques i realitzar la maqueta. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de cicle superior de primària  

Documents adjunts 

  
• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  
Guió de l’alumat. pdf 

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

            http://www.eduloc.net/es/escenari/480/preview-iframe 

Autoria 

Mª Victòria Martorell Rodríguez, mestra de l’escola Duran i Bas de Barcelona amb l’impuls i la 
col·laboració del CRP de les Corts. 


