
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 

1/2 

La batalla dels becs. 

Objectius 
‐ Associar les accions que es fan durant el joc a interaccions de competència i 
col·laboració en la lluita per l’existència de les poblacions naturals. 

‐ Considerar els avantatges o desavantatges d’un determinat caràcter en 
funció dels canvis que es poden produir en el medi; valorant la relativitat de 

posseir d’un caràcter determinat . 
‐ Introduir els conceptes d’avantatges adaptatives i lluita per a l’existència 
per anar construint la idea de selecció natural i les seves conseqüències en les 
poblacions naturals. 
‐ Incorporar expressions adients alhora de referir‐nos a processos relacionats 
amb l’evolució biològica. 

Continguts i Competències que es treballen de forma explícita 

Continguts: 
El món dels éssers vius. 
Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el 
medi. 
Cerca i contrast d’informació en diferents suports, sobre éssers vius i 
condicions de vida. 

Competències Pròpies d’ Àrea: 
‐Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables 
en els éssers vius, en els ecosistemes propers. 
‐Identificar evidències i extreure conclusions. 
‐Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models, verificar la coherència entre 
les observacions i l’explicació donada, i expressar‐la utilitzant diferents 
canals comunicatius. 

Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat cicle superior. 

Temporització 
1.30h 

Aspectes didàctics i metodològics 
Joc utilitzat com a mediador didàctic: Viure el joc com a un element que fa 
de pont entre nosaltres i les nostres idees. La seva dinàmica ens porta a 
elaborar respostes a les nostres preguntes, o bé a plantejar‐nos nous 
interessos. La seva adequada utilització ens ajuda a anar construint 
conceptes, idees,..) 
(Veure guia ampliada JocBecs guia ampliada)
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Aspectes tècnics 

Calen els materials que s’indiquen en la guia ampliada. 

Documents adjunts 

JocBecs GUIO ALUMNAT. pdf 
JocBecs Guia ampliada. pdf 
evolucion1.jpg 

Imatge que acompanya la descripció 
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