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Contextaxon: claus dicotòmiques i classificació taxonòmica en 
cinc regnes 

Objectius 

Els objectius d'aprenentatge són: 
 

1. Escollir criteris de classificació taxonòmica. 
2. Aplicar els criteris per a fer un arbre. 
3. Classificar un organisme en un arbre taxonòmic. 
4. Construir una clau dicotòmica. 
5. Usar una clau dicotòmica per a identificar un organisme. 

Descripció de la proposta 

Es tracta d'una seqüència didàctica que promou 
l'aprenentatge de les claus dicotòmiques i la classificació 
dels éssers vius en cinc regnes mitjançant la 
transferència entre diversos contexts: claus i caragols, 
figures geomètriques i éssers vius. La seqüència és una 
seqüència de diverses activitats: 
ACTIVITAT 1:  crear una classificació amb claus i 
caragols  
ACTIVITAT 2:  jugar a endevinalles i construir claus 
dicotòmiques  
ACTIVITAT 3: crea un arbre i una clau dicotòmica de 
figures geomètriques  
ACTIVITAT 4: acordar un consens i classificar éssers vius
  
ACTIVITAT 5: Examen.  
 

Cadascuna de les activitats treballa objectius diferents relatius als objectius d'aprenentatge: 
 
En la primera i la segona activitat els alumnes creen un arbre de classificació dels diferents tipus 
de claus i construeixen una clau dicotòmica a partir d'un joc d'endevinalles. 

En la tercera activitat transfereixen de manera individual aquestes habilitats a un nou context, les 
figures geomètriques. 

En la quarta activitat, en grup de nou, transfereixen de nou aquests coneixements a la classificació 
dels éssers vius. 

L'activitat es completa amb un examen on s'avaluen de manera separada els 5 objectius 
proposats a l'inici de la seqüència. 

Aquesta activitat es troba disponible per a la seva descàrrega a: 
https://app.box.com/s/kw3elizv2zbl1s1pmlp1 

https://app.box.com/s/kw3elizv2zbl1s1pmlp1
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Aspectes didàctics i metodològics 

Mitjançant estratègies d'indagació, els alumnes instrumentalitzen criteris de classificació i materials 
de consulta com el llibre de text per a resoldre problemes sobre classificació en diferents contexts. 
L'activitat proposa diverses actuacions de co-avaluació i d'auto-avaluació. 
Al Guió de l'activitat s'hi especifica les diferents agrupacions d'aula per a cada activitat i els 
moments en què es duen a terme dinàmiques d'auto-co-avaluació.  
En l’activitat s'aborda la problemàtica de classificar en cinc regnes els éssers vius (Margulis). 
Aquesta classificació, basada en criteris de filogènia molecular, no s'ajusta bé a la classificació a 
partir de criteris observables (autòtrofs, heteròtrofs, unicel·lulars/pluricel·lulars), que resulten ser 
parafilètics en la majoria dels casos. Es proposa una solució a aquesta problemàtica proposant 
criteris observables que s'ajusten a la classificació en cinc regnes.  
En paral·lel a l'activitat, es comenten amb els alumnes les característiques dels diversos grups. 
 d'éssers vius, per a facilitar que els alumnes consultin el llibre amb agilitat. 
L'activitat segueix una dinàmica TPoP, distribuïda en tres etapes: 

1) Taller (T): sessions en què el professor comenta les característiques dels diversos grups 
taxonòmics amb els alumnes. 10 min per sessió. 

2) Portfolio (Po): treball individual en el que l’alumnat anota els seus progressos o dubtes, en 
forma de diari d'aula (no es proporciona cap format, es deixa que els alumnes l'escullin). 10 
min cada setmana. 

3) Projecte (P). Treball autònom dels alumnes en els diferents enigmes o reptes que se'ls 
proposen, individual o en grups. 

Recursos emprats 

Cal disposar de claus de diversos tipus per a dur a terme l'activitat: 
 

 Un grapat de claus de diferents tipus per a cada equip. 

 El guió de l'activitat imprès (un per a cada alumne). 

 Estisores i cola de barra (per a cada equip). 
 La resta de materials es proporciona amb el guió de l'activitat.   

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

A més dels objectius concrets del tema, l'activitat permet treballar objectius comuns a tots els blocs 
relacionats amb l'integració i sistematizació d'informacions diverses i la detecció de pautes i 
regularitats. L'activitat ofereix també ocasions per a discutir la naturalesa del coneixement científic.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

L'activitat s'orienta a alumnes de 1 ESO i es recomana treballar en grups heterogenis i canviants 
per a cadascuna de les activitats.  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

És important relacionar l'activitat de classificació amb les maneres que tenen els diversos éssers 
vius de satisfer les seves funcions vitals. L'activitat pot servir com a connexió en altres matèries on 
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calgui classificar dicotòmicament elements (sintaxis en llengua, tipologies d'eines a 
tecnologia,etc...) 

Documents adjunts 

S'adjunta el document amb l'activitat , que inclou també orientacions per al professorat 
(organització social de l'aula i esdeveniments d'auto-co-avaluació). 

Autoria 

Jordi Domènech Casal, INS Vilanova 


