
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències    

  1/2 

Com ho han fet els éssers vius per canviar al llarg del temps? 
 
 
Objectius  

 

Relacionar la funció de reproducció dels éssers vius amb l’herència que es 
transmet als descendents 

Adquirir coneixements sobre l’ésser humà tot construint el model d’ésser viu. 
Comprendre com es relaciona amb el medi i les funcions que caracteritzen 
aquestes relacions. 

Classificar éssers vius utilitzant criteris diversos 

Treballar amb els companys i companyes de forma cooperativa 

 
Competències, Continguts  o Processos que es treballen de forma explícita 

 
Competències pròpies de l’àrea: 
Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per 
observar i analitzar l’entorn. 

Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables 
en els en els éssers vius identificar evidències i extreure conclusions que 
possibilitin prendre decisions per actuar. 

Continguts: 

- Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació 

d’animals i plantes 

- Identificació de la funció de reproducció en els éssers humans i dels òrgans, 

aparells i sistemes que hi intervenen 

- Relació de la funció de reproducció amb l’herència biològica 

- Classificació de diferents grups d’éssers vius de l’entorn proper a partir 
d’algunes característiques observables 

- Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes i 
les seves relacions amb el medi. 

- Comprensió del fet de l’existència de canvis evolutius en els éssers vius al 
llarg del temps que han comportar l’extinció d’algunes espècies i la 
supervivència d’altres 

- Expressió oral ordenada i utilitzant un guió prèviament preparat 

- Valoració del diàleg entre iguals, com a font de coneixement i des d’un punt 
de vista cooperatiu 

- Planificació i realització de seqüències d’accions ordenades encaminades a 
la realització d’un objectiu conegut  

 
Alumnat a qui va dirigida 
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Nenes i nens de tercer, quart i cinquè de primària 
 
Temporització 

 
Nou sessions  d’una hora o una hora i mitja de duració 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Es parteix de preguntes diverses, plantejades conjuntament, que configuren 
els objectius de l’activitat i que guien les sessions d’aprenentatge 
L’alumnat segueix el seu procés d’aprenentatge per mitjà d’un diari individual 
que li permet d’autoavaluar-se 
El treball en grup cooperatiu ajuda a la construcció de coneixement individual 
i col�lectiu 
 
Aspectes tècnics  

 
 
 
 
Documents adjunts 

 
evolució Guia ampliada.pdf 
evolució GUIO ALUMNAT.pdf 
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