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El mar, un ecosistema immens 
Nucli 

 
 
Objectius  
 
• Definir i identificar els components dels ecosistemes, la seva estructura així 
com la seva dinàmica 
• Considerar el mar com un gran ecosistema i els subsistemes que 
l’estructuren 
• Associar les comunitats de posidònies al paper dels boscos a terra ferma  
• Identificar i prendre consciència dels principals problemes ambientals de la 
mediterrània   
• Argumentar sobre la importància de mantenir la biodiversitat 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències: 
Elaboració de taules i de gràfics, fonamentalment histogrames, per 
comunicar les dades de forma convencional i amb els recursos TIC 
Identificació de les variables a observar per obtenir evidències sobre com 
els diferents éssers vius realitzen les funcions 
Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada 
 
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació 
orientats a minimitzar el consum de materials i el manteniment de la 
biodiversitat en els entorns escolar i familiar 
 
Alumnat a qui va dirigida 
1r i 2n d’ESO 
 
Temporització 
 
1 o 2 sessions. Algunes tasques i activitats poden fer-se fora de l’aula 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Aquesta activitat està pensada per fer-la a 1r d’ESO en el context de l’últim 
tema del currículum, “Argumentació de la importància de mantenir la 
biodiversitat...” o bé a 2n d’ESO en el tema d’ecosistemes.  
 
S’ha pensat començar per un context proper i real de la mediterrània, la 
pèrdua de les comunitats de posidònia. A partir d’aquest context es va 
desenvolupant tota l’activitat “d’ecosistema” a través del Jclic. 
 
Les activitats d’estructuració incorporen un element digital per a fer mapes 
conceptuals, molt útil, fàcil i de lliure utilització, que pot ajudar a recollir de 
forma lògica tots els continguts tractats.  
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En l’activitat final, d’aplicació de conceptes, es tracta que l’alumnat, a la 
llum de la informació web que es proporciona, elabori de forma creativa una 
presentació senzilla, sobre algun problema ambiental de la mediterrània i s’hi 
posicioni personalment.   
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Caldrà descarregar el programa Cmap Tools, fàcil i lliure, per fer els mapes 
conceptuals. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Fotografia descriptor 
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