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Plant Kingdom 
Descripció detallada 

 
Objectius  

 

 Observar i descriure les característiques comuns dels éssers vius en el regne 
vegetal. 

 Obtenir evidències sobre com les plantes realitzen les funcions de relació i 
reproducció. 

 Identificar les diferències que permeten formar grups en el regne vegetal. 

 Utilitzar l’anglès com a llengua per a l’aprenentatge de les ciències de la 
naturalesa. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

 
PROCESSOS QUE ES TREBALLEN 

 

Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 

Observació i descripció científica d’éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera 
rigorosa. 
Comparació de les característiques identificades utilitzant taules. 
Identificació dels criteris de classificació utilitzats per la comunitat científica i 
reconeixement que responen a acords consensuats. 
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels éssers vius de 
l’entorn. 

 

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències 

Identificació de les variables a observar per obtenir evidències sobre com els diferents 
éssers vius realitzen les funcions 
 

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 

Comparació entre observacions d’éssers vius. Anàlisi dels diferents resultats obtinguts, 
de les raons que els justifiquen i de les maneres d’afrontar el tractament dels errors.  
Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació d’éssers vius. 
Disposició a revisar els models en funció de les dades recollides i les opinions 
fonamentades dels companys i companyes 
 

CONTINGUTS 

 

 

La vida a la Terra 

Identificació i caracterització dels trets comuns de tots els éssers vius a nivell individu: 
la nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb al medi, la relació com a capacitat 
de respondre als estímuls del medi, la reproducció com a transferència d’informació i  
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l’estructura cel·lular dels organismes, a partir de trobar evidències en éssers vius de 
l’entorn proper. 
Interpretació de la diversitat dels grups d’éssers vius com a maneres diferents de 
realitzar les funcions vitals. Anàlisi de la biodiversitat en organismes vius. Interpretació 
i observació directa o indirecta, a ull nu i utilitzant lupa, de les diferències 
morfològiques en els cinc regnes. 
 
Recursos emprats 

 
Presentació interactiva que pot ser utilitzada com a material de suport a la pissarra 
digital o com a font d’informació perquè l’alumnat treballi individualment o en grup. La 
podeu trobar a. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5533310/1314eso1/1314ESO1U8PLANTKINGD

OM/1314plantkingdom.ppsx 

Quadern de treball de l’alumnat per imprimir o completar amb el processador de 
textos 
Lupes binoculars i material bàsic de laboratori per les investigacions 
Temporització 

 
10 hores 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
La seqüència didàctica introdueix, en anglès, els continguts curriculars relacionats amb 
el regne vegetal a partir del treball sobre una presentació interactiva  i de petites 
investigacions. 
La presentació interactiva alterna informació i activitats de comprensió. L’alumnat pot 
recollir la informació al dossier de treball. Aquesta part es pot treballar amb el grup 
classe de manera magistral, o individualment o per parelles utilitzant la presentació 
com a llibre digital si es disposa d’ordinadors per l’alumnat. 
 
Les investigacions es poden treballar en parelles o grups de 4 i poden intercalar-se en 
diferents moments de la seqüència 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

 
Cal disposar d’una aula d’informàtica o d’un ordinador connectat a un projector. És 
convenient disposar de lupes binoculars per la observació de les flors 
 
Documents adjunts 

 
Dossier de treball de l’alumnat, presentació interactiva 
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