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Com sabem què és viu? 

Nucli 
 
 
Objectius  
 

 Acostar els estudiant al model d’ésser viu 
 Fer prediccions sobre el problema plantejat i comparar-los amb els 
resultats obtinguts en l‘experiència  
 Aplicar coneixements a nous contextos 
 

Competències que es treballen explícitament  
 
Aquesta activitat hauria de permetre contribuir al desenvolupament 
d’algunes habilitats que fessin més competents els alumnes per:  

• Pensar científicament a partir de construir i utilitzar versions 
elementals però complexes dels grans models de la ciència 

 
Processos que es treballen explícitament 

 
• Posar en pràctica els processos i actituds propis de l’anàlisi sistemàtica 

i d’indagació científica: identificar i plantejar problemes rellevants; 
realitzar observacions directes i indirectes amb consciència del marc 
teòric o interpretatiu que les dirigeix: formular preguntes; localitzar, 
obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa; 
plantejar i contrastar solucions temptatives o hipòtesis; realitzar 
prediccions i inferències de distint nivell de complexitat; i identificar 
el coneixement disponible, teòric i empíric, necessari per respondre a 
les preguntes científiques, i per obtenir, interpretar i avaluar i 
comunicar conclusions en diversos contextos (acadèmic, personal i 
social).  

 
Alumnat a qui va dirigida 
 
A l’alumnat de 1er d’ESO 
 
Temporització 
 
Es pot fer en 1 ó 2 sessions d’aula (o laboratori) 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

 
Amb aquesta activitat el que es pretén és fer una introducció al 

model ésser viu. Es vol crear un debat sobre quins són els conceptes previs 
que tenen  els alumnes del terme ésser viu al començar l’activitat i anar 
conduint-los cap al concepte d’ésser viu com a sistema que intercanvia 
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constantment matèria i energia amb el medi. Amb aquesta activitat no es 
pretén fer un estudi detallat de totes les característiques del éssers vius, 
sinó una introducció a les funcions de nutrició. L’activitat es presenta en 
forma de resolució d'un problema, d’un cas. Hauran de proposar un disseny 
experimental, emetre hipòtesis i fer prediccions. Després de realitzar 
l'experiment, i d'acord amb els resultats obtinguts caldrà que contrastin les 
seves prediccions amb els resultats i hauran de treure conclusions. En el 
nostre cas l’objectiu principal és arribar a determinar que hi ha hagut un 
intercanvi d’aigua amb el medi, és a dir la llavor ha absorbit aigua del medi. 
Caldrà també poder veure l’intercanvi en sentit contrari, de l’organisme cap 
al medi. En aquest sentit al final de l’activitat es proposa l’observació d’un 
muntatge amb cucs de la farina on es reflecteix el procés de la respiració i 
per tant l’intercanvi en ambdós sentits, de l’organisme al medi i del medi a 
l’organisme. També han de ser capaços d’atribuir als éssers vius la capacitat 
de reproduir-se. Al final d’aquesta observació hauran de ser capaços de 
diferenciar entre algunes característiques dels éssers vius i dels que no ho 
són.   
 
Finalment es planteja l’observació d’un muntatge de laboratori on el que 
pretenem es veure que l’intercanvi amb el medi es cosa de tots els éssers 
vius (per això en aquest cas es fan servir cucs de la farina  a més de llavors), 
i que s’intercanvien moltes altres coses a part d’aigua (en aquest cas gasos). 
El que volem és que s’arribi a fer una generalització del procés d’intercanvi. 
En la primera part de l’activitat haurien vist la necessitat d’incorporar 
matèria del medi (aigua) i en aquesta segona part veurien l’alliberament de 
diòxid de carboni per part dels organismes vius al medi i la captació 
d’oxigen de l’aire per a respirar, malgrat només es “veu” l’alliberament de 
diòxid de carboni pel canvi de color del blau de bromotimol. El viratge és 
relativament ràpid, aproximadament en mitja hora es pot observar el canvi 
de color (de verd a groc ataronjat).  
Imatge descripció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents adjunts 
 

 Full de treball de l’alumnat 


