De quin ésser viu parlem? Com ens podem entendre?

Objectius
•
•
•

Treballar la importància del nom científic.
Trobar i organitzar informació diversa sobre un ésser viu, diferenciant el text més científic
(objectiu), del text de creació, literari (subjectiu).
Conèixer la diversitat dels éssers vius.

Descripció de la proposta
Aquesta proposta parteix del llenguatge per treballar un aspecte de l’àrea de ciències. El punt de
partida seria el nom d’alguns éssers vius, aquells que ens permeten jugar-hi:
- El mateix nom per diferents éssers vius (homònims)
- Diferents noms pel mateix ésser viu (sinònims)
I això ho relacionem amb la necessitat de l’ús dels noms científics que va més enllà del món
acadèmic.
Els alumnes hauran d’elaborar un Glogster per exposar a la resta de companys. Aquest pòster el
faran en petit grup i han de cercar informació seguint la pauta que se’ls dóna.

Aspectes didàctics i metodològics
S’inicia l’activitat en gran grup on es visiona un vídeo on es mostra l’ús del nom científic fora del
context acadèmic.
Seguidament hauran d’omplir un document compartit on se’ls demana el nom de l’ésser viu i la
seva localització. Aquesta activitat l’han de fer fora de l’Institut i consultant a familiars o /i gent gran

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 2

del seu poble.
Un cop tenim suficient informació, s’assigna un ésser viu a cada grup de 3 estudiants que
elaborarà el Glogster seguint la pauta (apartat C).
Un cop acabats els pòsters, en faran l’exposició a tota la classe.
Aquest material es pot penjar al Moodle de l’Institut.
Aquesta activitat dura aproximadament de 2 a 3 sessions, més 1 sessió per l’exposició.

Recursos emprats
Es necessita connexió a internet
L’adreça de Glogster: http://edu.glogster.com/

Alumnat a qui s’adreça especialment
La proposta s’ha experimentat amb alumnat de 1r d’ESO.

Documents adjunts
•
•
•

Material per l’alumnat: Full de treball.
Document compartit.
Material per al professorat: llistat d’ éssers vius d’exemple.

Autoria
Fina Vert Ros.
Aquest material s’ha experimentat durant el curs 2012-13 a INS de Celrà (Girona).
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