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CSI: EL CAS DE LA DOCTORA OUSSEDIK 

      

 

 

Adaptat de Bernardo A.. (2018). Los efectos secundarios de ‘Anatomía de Grey’ sobre la salud  

[Imatge]. Recuperat de  https://hipertextual.com/ 

 

Objectius      

1. Dur a terme una investigació científica que permeti determinar el responsable d’un crim 

a partir de la documentació, anàlisis i tractament de les proves obtingudes a l’escena del 

crim. 

2. Introduir i consolidar les unitats de longitud, capacitat i massa a partir de 

l’experimentació i aplicació en el context de l’escena del crim i de les pràctiques de 

laboratori. 

3. Documentar els progressos en el cas així com un informe final que argumenti amb 

coneixement científic qui ha estat el/la responsable del crim utilitzant instruments 

analògics i digitals.  

4. Fomentar l’autonomia i prendre consciència del propi procés d’aprenentatge mitjançant 

l’auto i coavaluació. 

5. Desenvolupar la competència comunicativa en el marc del treball en grup mitjançant la 

comunicació, el respecte i la valoració de les opinions pròpies i dels altres. 

 

Descripció de la proposta  

 

Suïcidi o assassinat? Aquesta és la resposta que l'alumnat haurà de respondre en aquest 

projecte. 

Per fer-ho durà a terme una investigació científica fonamentada en la comprensió lectora, en 

l'elaboració d'hipòtesis però també en la comprensió i aplicació de les propietats de la matèria 

mitjançant les activitats en el laboratori per analitzar les proves de l’escena del crim.  

Tot plegat mentre desenvolupa la competència lingüística realitzant informes pels seus 

superiors així com les competències transversals d’aprendre a aprendre i la digital. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

El procés de treball es divideix en 6 etapes: 

1. Disseny i construcció de l’escena del crim. Veure Annex 1. 

2. Expedient 1, l’escena del crim. Primer dossier del cas on l’alumnat durà a terme 

l’aproximació al projecte, coneixent la narrativa, introduint-se en les dinàmiques i 

mecàniques. Tot plegat mentre documenta l’escena del crim mitjançant una 

representació a escala d’aquesta així com elabora una nota de premsa i realitza una 

primera hipòtesis basada en prejudicis i estereotips. Veure Annex 2. 

3. Expedient 2, el got. En aquest segon dossier l’alumnat haurà d’analitzar la primera de 

les proves trobades a l’escena del crim. Per fer-ho haurà d’adquirir i aplicar el 

coneixement científic necessari. En finalitzar haurà de reflexionar sobre allò que ha 

après i comunicar-ho al seus superiors en forma de correu electrònic. Veure Annex 3. 

4. Expedient 3, els cereals. La investigació continua amb l’anàlisi de la segona prova. 

També hauran de reflexionar sobre allò que han descobert i comunicar-ho mitjançant un 

correu electrònic. Veure Annex 4 

5. Expedient 4, la nota de premsa. L’anàlisi de la darrera prova els portarà per darrera 

vegada a l’acadèmia per adquirir i aplicar un nou coneixement científic. Analitzada la 

prova caldrà comunicar els resultats, aquest cop en forma de nota d’àudio. Veure Annex 

5 

6. Expedient 5, les proves parlen. Mitjançant activitats de lògica, comprensions lectores i 

tots els descobriments realitzats els infants hauran de deduir qui ha estat el/la 

responsable de la mort de la professora. Una deducció feta a partir de l’anàlisi de totes 

les evidències relacionades mitjançant un plafó que servirà de suport a la presentació 

oral que faran per comunicar els resultats de la seva investigació. Veure Annex 6 

 

Al llarg del projecte els infants duran a terme activitats relacionades  amb, 

 L’adquisició i aplicació de coneixement científic vinculat a les propietats dels materials 

d’una forma contextualitzada, tot aplicant diferents processos de separació de mescles. 

 El desenvolupament de la competència comunicativa perquè els infants tenen accés a 

la informació mitjançant diferents canals i mitjans, així com compartint els seus avenços 

en diferents formats. 

 El desenvolupament de la competència digital mitjançant l’ús de les TIC per accedir i 

analitzar continguts, però també per crear-ne de propis. 

 El desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, pels processos de 

reflexió i metacognició fets a terme en els múltiples processos d’auto i coavaluació. Així 

com pel fet de treballar en petit grup, tot contribuint a l’adquisició d’hàbits i estratègies 

per millorar el resultat d’aquesta forma d’agrupament. 
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Recursos emprats  

      

 Per crear les insígnies s’ha utiltizat l’aplicació web https://www.makebadg.es/ 

 Per crear el vídeo inicial s’ha creat l’aplicació Filmora. El vídeo introductori ha etsat 

realitzat per Silvia Rebullida i es pot recuperar de la següent adreça 

https://drive.google.com/file/d/15jNyZbc6cUIPuJkUbc7jhacQ4QQgi-

0L/view?usp=sharing 

 Per dur a terme les comprensions orals dels expedients 3 i 4 s’ha utilitzat l’aplicació web 

https://edpuzzle.com/ elaborant els següents recursos 

o La nota de suicidio, https://edpuzzle.com/media/604e4101defce4422544eea2 

o Los cereales, https://edpuzzle.com/media/603d2ac70ca68a42386b4111 

 

Els materials creats i a disposició de l’alumnat són: 

 MA CSI Cas professora Oussedik Expedients 1 a 5. Document PDf que inclou els 5 

expedients. Cada expedient esdevé un petit repte en el procés de resolució. Inclou 

l’objectius, les activitats, materials, recursos i instruments d’avaluació.  

 Comprensions orals dels expedients 2 i 3, disponibles a, 

o La nota de suicidio, https://edpuzzle.com/media/604e4101defce4422544eea2 

o Los cereales, https://edpuzzle.com/media/603d2ac70ca68a42386b4111 

 

Els materials creats i a disposició del personal docent són: 

 MA CSI Cas professora Oussedik UP CESIRE. Document PDF que inclou la 

programació del projecte. 

 MD CSI Cas professora Oussedik Annexes. Document PDF que inclou imatges del 

producte i de les produccions dels infants. 

 MD CSI Cas professora Oussedik Insignies. Document PDF que inclou imatges de 

les insígnies dels diferents expedients. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

La programació adjunta inclou els objectius així com la seva correlació amb els àmbits, 

competències, dimensions i continguts treballats. 

      

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

L’activitat està adreçada a l’alumnat de 6è de primària en un 2n trimestre. Tanmateix es podrien 

adaptar continguts i instruments d’avaluació per dur-la a terme en cursos superiors. 

 

 

 

https://www.makebadg.es/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/media/604e4101defce4422544eea2
https://edpuzzle.com/media/603d2ac70ca68a42386b4111
https://edpuzzle.com/media/604e4101defce4422544eea2
https://edpuzzle.com/media/603d2ac70ca68a42386b4111
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

La cerca i anàlisi d’informació utilitzant diferents fonts i canals, el fet de plasmar de forma 

escrita els processos de reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge així com la necessitat de 

comunicar per escrit i oralment els avenços en la investigació contribueixen al 

desenvolupament de les diferents competències de l’àmbit lingüístic.  

Destacar el treball realitzat en la dimensió plurilingüe, perquè els infants accedeixen i elaboren 

informació tot utilitzant tant la llengua catalana com la castellana.  

 

D’altra banda, l’àmbit de medi és el pilar sobre el que pivota la narrativa del projecte, perquè 

esdevé la font de coneixement que permet dur a terme els avenços en la investigació. Uns 

avenços que requereixen l’aplicació d’altres competències com l’esmentada comunicativa, però 

també la digital, la d’aprendre a aprendre i la matemàtica.  

      

Documents adjunts 

 

CSI el cas de la professora Oussedik.  

 

 MA CSI Cas professora Oussedik UP CESIRE. Programació  

 MA CSI Cas professora Oussedik Expedients 1 a 5. Document PDF que recull els 5 

expedients del cas. En cadascun d’ells s’inclou, 

o Un detall de les activitats a realitzar en aquell expedient. 

o Les instruccions, materials, recursos i instruments d’avaluació per cadascuna de les 

activitats. 

o Les insígnies que es lliuraran als infants en tancar cadascun dels expedients.   

o Annexes dels diferents expedients amb imatges. 

o programació del projecte. 

 MD CSI Cas professora Oussedik Annexes. Document PDF que inclou imatges del 

producte i de les produccions dels infants. 

 MD CSI Cas professora Oussedik Insignies. Document PDF que inclou imatges de 

les insígnies dels diferents expedients. 

 

 

Autoria 

      

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, mestres d’educació primària 

de l’escola Catalònia (Barcelona). 

      


