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REPRESENTEM ELS VERTEBRATS AMB LLENGUATGE PLÀSTIC 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
Identificar les característiques que diferencien les sis Classes de Vertebrats i 
representar aquestes característiques mitjançant elements plàstics. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Com a contingut conceptual principal es treballen les característiques dels 
Vertebrats, però en aquesta proposta també es treballen altres continguts 
procedimentals. Un d’ells és l’adaptació a un llenguatge plàstic de 
característiques expressades en llenguatge escrit; fet que afavoreix la 
creativitat. Un altre contingut que es treballa és la negociació de significats 
amb el grup i amb el professor. Finalment, en el moment de l’exposició 
davant de la resta de la classe, es treballa la comunicació oral. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Aquesta activitat està pensada per alumnes de primer d’ESO. El fet de 
treballar en grup permet fer diferents agrupaments d’alumnes. Es proposa fer 
grups amb alumnes de diverses tipologies perquè entre ells s’ajudin i es 
complementin, d’aquesta manera tots poden participar en el procés de 
l’elaboració del mural. Seria convenient escollir alumnes de diverses 
tipologies (capacitat organitzativa, capacitat d’abstracció, aptituds 
artístiques...) per a la creació del grup. 
Una altra possibilitat seria fer grups més homogenis i que el professor donés 
més pautes i suport als grups amb més dificultats o menys autònoms. 
De qualsevol manera, és molt important que el professor parli amb tots els 
grups per a negociar els significats de les representacions. Durant aquestes 
converses es poden apreciar les possibles errades conceptuals dels alumnes i 
és el moment de comentar-les i corregir-les. 
 
Recursos emprats 
 
El material de partida son les fitxes amb les característiques de les sis Classes 
de Vertebrats. Cada grup expert en una de les sis classes ha de llegir les 
característiques i subratllar, marcar o destacar d’alguna manera les 
característiques corresponents a la Classe treballada. Per poder fer aquesta 
tasca, cal que els alumnes disposin de llibres de consulta o d’ordinadors amb 
connexió a internet. 
Tot seguit els alumnes han de consensuar de quina manera plàstica 
representaran les característiques dels animals que estan treballant. Poden 
fer servir plastilina, canyes, globus, papers diversos, diferents teles, llanes... 
Abans de realitzar el mural cal que expliquin al professor què faran i perquè 
ho faran de la manera escollida. 
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Com a idees orientatives:  
• globus inflats i units a canyes de beure poden representar la respiració 

pulmonar 
• paper de vidre pot representar la pell dels peixos cartilaginosos. 
• La plastilina pot servir per a representar les vèrtebres o les cèl·lules 

sexuals. 
• Closques d’ous trencades i enganxades a la cartolina poden representar 

els ous de closca dura. 
• Un got de paper transparent amb un tros de llana enganxat a un embrió 

de plastilina, al got i a la cartolina, pot servir per a representar el 
viviparisme. 

• Una goma elàstica de mida petita al costat d’una goma elàstica de 
mida més gran pot representar el desenvolupament directe. 

• Un gomet triangular al costat d’un gomet quadrat pot representar el 
desenvolupament indirecte. 

 
El més important no és el resultat final, sinó el procés de decisió de la 
representació i la comunicació i negociació amb el professor. 
 
 
Temporització 
 
Mitja hora per a presentar el treball i organitzar els grups. 
Una hora per a treballar amb les fitxes de la Classe de Vertebrats  
Dues hores per a preparar la representació de les característiques, comentar-
les amb el professor i realitzar el mural. 
Una hora per a l’exposició oral dels sis grups. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
En l’apartat de recursos ja s’han presentat algunes idees de com representar 
les característiques. 
Per a avaluar el treball s’han de fer servir els ítems que apareixen en la fitxa 
01 fitxa alumnat vertebrats.doc  
  
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Cal preveure el material necessari per a dur a terme els murals. Part del 
material el poden portar els mateixos alumnes o pot ser proporcionat pel 
centre. 
 
Documents adjunts 
 
Per a tots els alumnes: 
01 fitxa alumnat vertebrats.doc  
Una fitxa per a cada grup d’experts: 
02 peixos cartilaginosos.doc, 03 peixos ossis.doc, 04 amfibis.doc, 05 
reptils.doc, 06 aus.doc i 07 mamífers.doc  
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Guia didàctica: amb exemples de murals fets per alumnes 
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