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BRIEFING 

En aquest expedient trobareu, 

 El briefing de l’expedient (1 còpia) 

 El perfil de la doctora Oussedik (1 còpia)  

 Imatges dels sospitosos ( 1 còpia) Fotos sospitosos/es 

 El material necessari per fer les diferents activitats 

proposades. 

Per resoldre l’expedient realitzareu les següents activitats, 

□ Informe Preliminar       (3 còpies)  

□ L’escena del crim       (3 còpies)   

□ Les unitats de longitud      (3 còpies)  

□ La nota de premsa       (3 còpies)  

□ La primera deducción       (3 còpies)  

Llegenda 

 

 

 

Activitat 

Individual 

 Activitat 

Grupal 

En finalitzar l’expedient rebreu la següent insígnia 
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Informe Preliminar 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu serà analitzar i comprendre l’informe 

preliminar, aquell que explica què va passar, on i quan. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 L’informe preliminar 

 El qüestionari. 

Per fer l’activitat haureu de, 

 Llegir l’informe preliminar elaborat per la policia local. 

 Respondre el qüestionari sobre l’informe.   

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar en gran grup les vostres 

respostes.   

En aquesta activitat avaluarem, 

 La vostra capacitat per analitzar un text i trobar la informació 

més rellevant per donar resposta a preguntes.  
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Informe Preliminar 

La famosa investigadora Oussedik ha estat trobada morta en el seu 

despatx. El seu cos estava al terra a prop del seu escriptori on 

treballava habitualment. 

La doctora Oussedik estava a punt de publicar un descobriment 

molt important que mantenia en secret i que despertava enveges 

entre els seus col·legues. Els documents de la seva investigació no 

s’han trobat. 

Hores abans de trobar el cadàver alguns dels seus alumnes van 

escoltar una forta discussió en el seu despatx. 

A la taula de la professora s’ha trobat una nota de suïcidi escrita 

amb retolador, no obstant la doctora sempre escrivia amb bolígraf. 

L’autòpsia del cadàver informa que la mort ha estat provocada per 

una reacció al·lèrgica. La doctora Oussedik era al·lèrgica a algunes 

substàncies afegides als aliments com la sal o el ferro. 

Tot plegat fa pensar a l’inspector Caine que es tracta d’un 

assassinat que algú vol fer passar per un suïcidi.  

Les investigacions preliminars han fet que la policia tingui 6 

principals sospitosos.  

El vostre objectiu consistirà en analitzar l’escena del crim, obtenir 

proves i transformar-les en evidències que ajudin a resoldre el cas. 

Per fer-ho comptareu amb la supervisió del vostre inspector/a en 

cap,  qui us assessorarà al llarg de la investigació. 
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Informe Preliminar: Qüestionari 

1) Per què creus que el descobriment de la investigadora Oussedik 

despertava enveges entre els seus col·legues? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) Què va fer la doctora Oussedik hores abans de que trobessin els 

seu cadàver? 

a) Publicar el seu descobriment. 

b) Discutir-se. 

c) Fer classe amb els seus alumnes. 

3) On es va trobar la nota del suïcidi? 

a) A l’escena del crim. 

b) Al seu despatx. 

c) Al seu escriptori. 

d) A la seva butxaca 

4) Per quina altra canviaries l’expressió “no obstant” escrita en el 

text? 

a) Malgrat que 

b) Així que 

c) Perquè 

d) A més a més. 

5) Quina d’aquestes expressions NO vol dir el mateix que l’expressió 

“tot plegat” que està subratllada al text? 

a) En suma 

b) De cop i volta. 

c) Tot junt. 

d) En total. 

6) Quina és la diferència entre assassinat i suïcidi? 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7) A continuació hi ha unes frases que s’identifiquen amb les lletres 

A-B-C-D. Indica en quin ordre es narren en el text. 

 
 

 

 

 

 

a) A – C – B – D. 

b) A – D – B – C. 

c) C - B – A – D. 

d) C - A – B – D. 

8) En el text que significa la paraula ”col·legues”  

a) Amics. 

b) Rivals. 

c) Companys de feina. 

d) Coneguts. 

9) “Obtenir les proves i transformar-les en evidències”. En aquesta 

oració “les” fa referència a... 

a) Les proves. 

b) Les evidències. 

c) L’escena. 

d) L’objectiu. 

10) Quin altre títol li posaries a l’informe preliminar? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

A 

La dra. Oussedik estava 
a punt de publicar un 
descobriment. 

B 

Es troba una nota 
de suïcidi. 

C 

Troben la dra. 
Oussedik morta. 

D 

La policia té 6 
sospitosos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 1 – L’ESCENA DEL CRIM 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 
Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021  

 

6 

PERFIL DE LA DOCTORA OUSSEDIK 
 

Informació Personal 

 Nom i cognoms: Doctora Nora Oussedik 

 Data de naixement: 14/02/1989 

 Nacionalitat: espanyola 

 Residència: Barcelona 

 Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Rus.  

Descripció física 

 Alçada: 1m 71cm 

 Color dels ulls: verd 

 Color del cabell: marró 

 Número de peu: 41 

Altra Informació 

 Al·lèrgica  a substàncies afegides artificialment als aliments: 

Ferro, Sal, Magnesi, Sucres i Estabilitzants. 

 Al·lèrgica als pigments dels retoladors, per aquest motiu 

sempre utilitza bolígrafs o llapis. 

 Introvertida, es relaciona poc amb els seus companys i 

companyes per això sempre menja sola al seu despatx. 

 Primera de la seva promoció i distingida pel Ministeri 

d’Educació com la investigadora jove més rellevant de l’any 

2020. 
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L’escena del crim 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu és documentar l’escena del crim fent un 

dibuix a escala 1:10.  

Per fer-ho caldrà, 

 Representar de forma exacta la silueta de la víctima. Per fer-

ho haureu de mesurar angles i longituds (sí, igual que vau fer 

a “Rumb a Skull Island). 

 Representar de forma exacta en el vostre dibuix la ubicació de 

les proves trobades a l’escenari del crim: el got, els cereals i la 

nota de suïcidi. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 2 transportadors d’angles 

 1 regle 

 1 cinta mètrica 

 1 full de paper mil·limetrat mida din-A3 

Per representar de forma exacta la silueta de la víctima, 

 Trieu un dels punts d’inici. 

 Mesureu l’angle inicial amb el transportador i la longitud del 

segment amb la cintra mètrica. 

 Apliqueu el factor d’escala a la longitud. 

 Faciliteu les instruccions als vostres companys/es. 
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 La persona que dibuixa ha de reproduir en el paper 

mil·limetrat les instruccions rebudes utilitzant el transportador 

d’angles i el regle. 

 Cada 3 instruccions canvieu els rols. 

Per representar de forma exacta la ubicació de les proves, 

 Mesureu amb la cinta mètrica la distància del got a la posició 

inicial.  

 Mesureu amb el transportador d’angles l’angle. 

 Faciliteu les instruccions oportunes als vostres companys/es. 

 Canvieu de rols. 

 Repetiu el procés per les proves 2 (els cereals) i 3 (la nota de 

suïcidi).  

Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar el resultat de la vostra 

activitat mitjançant la rúbrica que us proporcionem. 

En aquesta activitat avaluarem, 

 Com heu utilitzat els diferents instruments de mesura (regle, 

cinta mètrica i transportador d’angles). 

 Com heu aplicat el factor d’escala. 

 Com us heu comunicat les instruccions als nostres 

companys/es. 

 Com heu interpretat les instruccions rebudes. 

 Com heu treballat en equip. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 1 – L’ESCENA DEL CRIM 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 
Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021  

 

15 

AUTOAVALUACIÓ DE “ L’ESCENA DEL CRIM “ 

Nom i cognoms 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

Com hem utilitzat els 

instruments de mesura? 

Hem utilitzat correctament els 

instruments sense ajuda i sense 

cometre errors. 

En alguna ocasió ens ha calgut 

ajuda per utilitzar correctament 

els instruments. 

Hem necessitat molta ajuda per 

utilitzar el transportador d’angles 

i/o el regle. 

 

Com hem aplicat el factor 

d’escala? 

Hem aplicat correctament 

l’escala sense ajuda ni cometre 

errors. 

En alguna ocasió ens ha calgut 

ajuda per fer els càlculs. 

Hem necessitat molta ajuda per 

aplicar l’escala i fer els càlculs. 
 

Com hem comunicat les 

instruccions als nostres 

companys/es. 

En general, hem comunicat les 

instruccions de forma clara i 

efectiva. 

En 2 o 3 ocasions hem hagut 

d’explicar les instruccions de 

forma diferent, 

En general, sovint hem hagut de 

repetir o reformular les 

instruccions. 

 

Com hem interpretat les 

instruccions rebudes. 

En general, hem interpretat 

correctament les instruccions 

rebudes. 

Hem tingut 2 o 3 problemes de 

comprensió de les instruccions. 

En general, ens ha costat molt 

comprendre i traduir les 

instruccions al dibuix. 

 

Com hem treballat en equip. 

Tothom ha participat activament 

i ha col·laborat ajudant a la 

resta. 

La majoria ha participat 

activament i ha col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de nosaltres ha 

participat de forma activa i no hi 

ha hagut col·laboració ni ajuda 

entre el grup. 
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Les unitats de longitud. 

Objectiu de l’activitat 

La vostra formació ha de continuar: cal que domineu les 

unitats de mesura de longitud i els canvis d’unitat.  

 Descobrireu les diferents unitats de mesura de longitud. 

 Comprendreu quines cal utilitzar en cada moment i perquè. 

 Comprovareu el vostre  aprenentatge realitzant les activitats 

de les pàgines 62 i 63 del quadern 6.3  

Material de Suport 

Les unitats de longitud ens permeten mesurar la distància entre dos 

punts. 

La unitat bàsica i estàndard de mesura és el metre (m). 

Però depèn de què vulguem mesurar el metre pot no ser suficient o 

fins i tot excessiu. Per aquest motiu tenim unitats més petites o més 

grans que el metro. Són els múltiples i els submúltiples. En funció 

d’allò que mesurem utilitzarem un o un altre. 
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Cada múltiple és 10 vegades més gran que l’anterior i, en 

conseqüència, cada submúltiple ho és 10 vegades més petit.  

 

Guia de l’activitat 

 Observeu la taula de les unitats de longitud. 

 Indiqueu en aquesta taula quina unitat de longitud utilitzareu 

en cadascun dels casos indicats. 

Objecte a mesurar km hm dam m dm cm mm 

Alçada d’una persona        

Mida d’un smartphone        

Mida d’una sabata        

Longitud d’una 
carretera 

       

Mida de les columnes 
d’aquesta taula. 

       

Gruix d’una agulla        

 

 Realitzeu les activitats de les pàgines 62 i 63 del quadern 6.3. 

En finalitzar coavalueu els vostres resultats amb la resta del 

grup. 
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Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar el resultat del vostre 

aprenentatge mitjançant el vostre diari d’aprenentatge de 

matemàtiques. 

Recordeu que cal reflexionar sobre, 

 Què he après? 

 Quins dubtes tinc? 

 Què he de repassar?  
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La nota de premsa 

Objectiu de l’activitat 

El tinent Caine us ha encarregat elaborar una nota de premsa a 

partir de “L’informe preliminar”.  

La nota de premsa ha d’explicar què ha succeït, quan, qui és la 

víctima i on es va trobar el cos. Però no pot contenir informació 

important pel cas (sospitosos, vies d’investigació...).  

El text ha de tenir entre 50 i 75 paraules.    

Material de Suport 

Una nota de premsa és una notícia breu que un organisme utilitza 

per difondre una informació als mitjans de comunicació.  

Per fer aquesta activitat disposareu de: 

 Descripció de la nota de premsa. 

 Exemple d’una nota de premsa. 

 Full de planificació. 

 Rúbrica de coavaluació. 

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar la nota de premsa d’un 

company/a mitjançant la rúbrica proporcionada.   

 En aquesta activitat avaluarem l’adequació, la presentació, 

l’ortografia, el lèxic i la morfosintaxis. 

 Recordeu, sempre que es pugui, feu propostes de millora.  

 Utilitzeu la coavaluació per millorar el vostre text abans de 

passar-ho a net i lliurar-ho al vostre superior.
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Descripció de la nota de premsa 

Una nota de premsa és una notícia breu que la policia facilita a la premsa perquè pugui fer una notícia.  

Així que és un text objectiu d’un succés. 

Per a que el seu contingut sigui complet i efectiu, ha de respondre les preguntes 

següents: 

QUÈ? 

El succés 
QUI? 

El/la protagonista 
QUAN? 

El temps 

ON? 

El lloc dels fets 

COM? 

El que va passar 

PER QUÈ? 

Les causes 

PER A QUÈ? 

Els objectius 
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Nota de premsa: l’exemple 

 
Els Mossos investiguen la mort d'una dona trobada 

al jardí de casa seva a Lloret de Mar 

subtítol 
Els primers indicis apunten que no es tracta d'una mort criminal i 

s'investiga un possible episodi previ de violència masclista 

Fotografia 

 

Peu de foto 
Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, enduent-se ahir un dels dos detinguts pel crim del 

pantà de Foix del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú 

Ubicació LLORET DE MAR. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona 

de 44 anys trobada al jardí de casa seva a Lloret de Mar aquest dimarts a 

la matinada.  

Segons fonts pròximes a la investigació, la dona havia sigut agredida per 

la seva parella, un home de 62 anys, dilluns a la tarda.  

Cap a les nou del vespre una patrulla de la Policia Local la va localitzar 

caminant pel carrer. Tenia un cop a l'ull esquerre i símptomes d'haver 

consumit alcohol. En dependències policials la dona va dir que no volia 

denunciar l'home i va marxar de la comissaria. Dues hores més tard va 

saltar l'alarma del seu domicili i quan una patrulla s'hi va adreçar va 

localitzar-la al jardí, encara amb vida. 

Cos 
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Full de planificació: nota de premsa 

◄ titular 

 

  

  ◄ fotografia 

 

  ◄ peu de foto 

   

QUI? A QUI? 

◄ cos de la 

notícia 

QUE LI VA PASSAR? 

ON? 

QUAN? 

COM? 
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COAVALUACIÓ “LA NOTA DE PREMSA” 

Agent Avaluat: Agent Avaluador: 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

AC 

Ha respost a tot allò 

que es demanava 

l’enunciat? 

La seva  redacció 

respon a tot el 

demanat. 

Ha respost a 1 o 

més de les idees 

demanades. 

No ha respost 

cap de les idees 

demanades. 

 

AF 

Com és la seva 

lletra? 

Clara i 

entenedora 

A vegades costa 

d’entendre. 

Costa molt 

d’entendre. 
 

Com són les línies 

que ha escrit? 

Les línies són 

rectes i 

horitzontals. 

Hi ha alguna línia 

que no és del tot 

recte i/o 

horitzontal. 

La majoria de 

línies no són 

rectes o són 

tortes. 

 

Com és la seva 

presentació? 

Ha respectat els 

4 marges. 

Ha respectat 3 

dels marges. 

Només ha 

respectat 2 o 

menys marges. 

 

Or 
Quantes faltes he 

trobat en el text? 
4 o menys. Entre 5 i 8. Més de 9 faltes.  

Lx 

Ha utilitzat paraules 

específiques? 

Sí, ha utilitzat 5 o 

més paraules 

específiques. 

Sí, ha utilitzat 

entre 1 i 4 

paraules pròpies 

del tema. 

No, no ha utilitzat 

cap paraula 

específica del 

tema. 

 

Hi ha alguna 

interferència d’una 

altra llengua? 

No, no en té cap 

ni una. 
Sí, en té 1 o 2. 

Ha tingut 3 o més 

interferències. 
 

MF 

Quin ús ha fet dels 

signes de 

puntuació? 

Ha fet un ús 

correcte dels 

signes de 

puntuació. 

Té 1 o 2 errors 

de signes de 

puntuació. 

Té 3 o més errors 

de signes de 

puntuació. 

 

Quin ús ha fet dels 

connectors? 

Utilitza 2 

connectors 

diferents a cada 

paràgraf. 

Utilitza 1 

connector 

diferent a cada 

paràgraf. 

En general, no 

utilitza 

connectors. 

 

AC (Adequació i Coherència) – AF (Aspectes Formals) – Or (Ortografia) – Lx (Lèxic) – MF (Morfosintaxis) 
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La primera deducción 

Objetivo de la actividad 

El teniente Caine os pide que con la información que tenéis 

hasta ahora hagáis una primera deducción.  

Vuestra deducción debe señalar como culpable uno de los 6 

sospechosos. Debéis justificar vuestra acusación en base a la 

información que tenéis (informe preliminar e imágenes de los 

sospechosos). 

El texto debe tener entre 50 y 75 palabras. 

Coevaluación 

Al finalizar deberás coevaluar la deducción de un compañero/a 

utilizando la rúbrica proporcionada.  

 En esta actividad evaluaremos la presentación, la adecuación, 

el uso de conectores y la ortografía. 

 Recordad, siempre que podáis, haced propuestas de mejora. 

 Utilizad la coevaluación para mejorar vuestro texto antes de 

pasarlo a limpio y entregarlo a vuestro superior. 
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COEVALUACIÓN “LA PRIMERA DEDUCCIÓN” 

Agente Evaluado: Agente Evaluador: 

Qué valoraremos Experto Aprendiz Novel Observaciones 

AC 

¿Ha respondido a 

todo lo que pedía el 

enunciado? 

Su redacción 

responde a todo 

lo solicitado. 

Ha respondido a 

1 o más de las 

ideas solicitadas. 

No ha respondido 

a ninguna de las 

ideas solicitadas. 

 

AF 

¿Cómo es su letra? 
Clara y 

comprensible 

A veces cuesta 

entender. 

Cuesta mucho 

entender. 
 

¿Cómo son las 

líneas que escribe? 

Las líneas son 

rectas y 

horizontales. 

Hay alguna línea 

que no es del 

todo recta y / o 

horizontal. 

La mayoría de 

líneas no son 

rectas o están 

torcidas. 

 

¿Cómo es su 

presentación? 

Ha respetado los 

4 márgenes. 

Ha respetado 3 

de los márgenes. 

Sólo ha 

respetado 2 o 

menos 

márgenes. 

 

Or 

¿Cuántas faltas 

hemos encontrado 

en su texto? 

4 o menos. Entre 5 y 8. Más de 9 faltas.  

Lx 

¿Ha utilizado 

palabras específicas 

del tema a tratar? 

Sí, ha utilizado 5 

o más palabras 

específicas. 

Sí, ha utilizado 

entre 1 y 4 

palabras propias 

del tema. 

No, no ha 

utilizado ninguna 

palabra 

específica del 

tema. 

 

¿Hay alguna 

interferencia de otra 

lengua? 

No, no tiene 

ninguna. 
Sí, tiene 1 o 2. 

Ha tenido 3 o 

más 

interferencias. 

 

MF 

¿Qué uso ha hecho 

de los signos de 

puntuación? 

Ha hecho un uso 

correcto de los 

signos de 

puntuación. 

Tiene 1 o 2 

errores de signos 

de puntuación. 

Tiene 3 o más 

errores de signos 

de puntuación. 

 

¿Qué uso ha 

realizado de los 

conectores? 

Utiliza 2 

conectores 

diferentes en 

cada párrafo. 

Utiliza 1 conector 

diferente en cada 

párrafo. 

En general, no 

utiliza 

conectores. 

 

AC (Adecuación y Coherencia) – AF (Aspectos Formales) – Or (Ortografía) – Lx (Léxico) – MF (Morfosintaxis) 
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AVALUACIÓ DE L’EXPEDIENT 1 

Activitat Àmbit/ Àrea Dimensió Instrument Tipus 

Informe 
Preliminar 

Llengua 
Catalana 

Comprensió 
Lectora 

Qüestionari Coavaluació 

L’escena del 
Crim 

Matemàtiques Connexions Rúbrica 
Autoavaluació + 
Heteroavaluació 

Les Unitats 
de Longitud 

Matemàtiques 

Raonament i 
Prova 

Observació 
Directa 

Coavaluació 

Resolució de 
problemes 

Comunicació i 
Representació 

Connexions 

La nota de 
premsa 

Llengua 
Catalana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació 

La primera 
deducción 

Llengua 
Castellana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació 
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BRIEFING 

En aquest expedient trobareu, 

 El briefing de l’expedient       

 Informe Preliminar, el Got.        

 El material necessari per fer les diferents activitats 

proposades.  

 El material de laboratori per fer les diferents activitats de 

laboratori. 

Per resoldre l’expedient realitzareu les següents activitats, 

□ El material de laboratori       

□ Acadèmia CSI: La Matèria.      

□ Acadèmia CSI: Les unitats de Capacitat      

□ El Laboratori: El got       

□ El Diari d’investigació: el got      

□ El vaso, conclusiones.        

Llegenda 

 

 

 

Activitat 
Individual 

 Activitat 
Grupal 

En finalitzar l’expedient rebreu la següent insígnia 
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Informe Preliminar, el Got.  

La primera mostra que estudiarem és la del got trobat en l’escena 

del crim. Està molt contaminat, amb diverses substàncies 

barrejades. 

Algunes d’elles es veuen a simple vista: pedres i oli. Però no sabem 

si hi ha alguna substància dissolta en l'aigua. Pot ser un element 

que podria haver estat el causant de la mort de la doctora Oussedik, 

com totes aquelles a les que era al·lèrgica la doctora (sal, ferro...). 
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El Material de Laboratori 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu serà analitzar i comprendre el material de 

laboratori amb el que treballareu en les properes sessions.  

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 Document “El material de laboratori”.   (3 còpies) 

 Qüestionari “El material de laboratori”.   (3 còpies) 

Per fer l’activitat haureu de, 

 Observar i llegir la descripció de tots i cadascuns dels 

instruments de laboratori que utilitzareu.   

 Respondre el qüestionari sobre el material de laboratori.   

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar en gran grup les vostres 

respostes.   

En aquesta activitat avaluarem, 

 La vostra capacitat per analitzar un text i trobar la informació 

més rellevant per donar resposta a preguntes.  
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Document: El Material de Laboratori 

Material Descripció i ús 

 

Vas de precipitats. Un vas de precipitats és un 

instrument per a contenir líquids.  

Té forma cilíndrica, amb un fons pla i se'n 

poden trobar de capacitats diverses, des d'un 

mil·lilitre fins a diversos litres. 

 

Embut. Un embut és un estri amb forma de 

con buit invertit acabat amb un tub. 

S’utilitza  per transvasar líquids d’un recipient a 

un altre de boca estreta, com per exemple una 

ampolla.   

 

Embut de Decantació. Material que s’utilitza 

per separar líquids en una mescla heterogènia. 

El seu funcionament es fonamenta en la 

DENSITAT. 

L’aixeta inferior permet regular el pas del líquid: 

s’extreu el líquid de major densitat (inferior) i es 

tanca per retenir el de menor (superior). 

 

Pipeta. S’utilitza per recollir una mostra petita 

d’una substància líquida.  Funciona gràcies a la 

PRESSIÓ.  

La pipeta s’omple de líquid introduint-la en ella. 

Després es tapa el forat superior amb el dit i 

això impedeix que el líquid surti. 
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Paper de filtre. Material que s’utilitza per 

separar sòlids de líquids. 

Funciona gràcies als conceptes d’ESTAT i de 

VOLUM. 

Els porus del paper permeten el pas de líquids, 

però no dels sòlids més petits.  

 

Colador. Aparell que s’utilitza per separar 

sòlids de líquids.  

El seu funcionament es fonamenta en els 

conceptes d’ESTAT i de VOLUM. 

La reixa foradada permet retenir aquells sòlids 

més grans que els forats, permeten el pas de la 

resta de sòlids i de líquids. 

 

Cristal·litzador. Instrument que serveix per 

cristal·litzar substàncies. 

La seva base ampla i amb poca alçada permet 

introduir una mescla, afavoreix l’evaporació i 

cristal·lització de les substàncies. 

 

Sacsejador. Instrument que serveix per 

barrejar o agitar substàncies en un tub o 

matràs.  
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Qüestionari: El Material de Laboratori  

1) Quina altra paraula és sinònima de “colador”? 

a) Sedàs. 

b) Salabret. 

c) Filtre. 

d) Embut 

2) Si tens una mescla d’aigua i sal i vull separar-les utilitzaràs: 

a) Amb un colador. D’aquesta manera passarà l’aigua i la sal es 

quedarà al colador. 

b) Amb un cristal·litzador. Posant-lo en calor per a que s’evapori 

l’aigua i quedi la sal. 

c) Amb una pipeta. Recollint l’aigua en petites quantitats fins que 

quedi la sal. 

d) Amb un embut. D’aquesta manera passarà l’aigua i la sal 

quedarà a la boca estreta de l’embut. 

3) L’aigua i l’oli tenen densitats diferents. Després de llegir les 

característiques dels materials de laboratori, quin consideres que 

és el material més idoni per a separar-los? 

a) La pipeta 

b) L’embut de decantació. 

c) El paper de filtre. 

d) El cristal·litzador. 
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4) La ONG Green Peace esta fent una campanya en contra de l’ús 

dels papers de filtre als laboratoris. Per què creus que ho fan? 

a) Pel canvi climàtic. 

b) Per la contaminació. 

c) Per a reduir residus. 

d) Per acabar amb la desforestació. 

Justifica la teva resposta:  

 

 

 

5) Al laboratori de la universitat s’han trencat tots els vasos de 

precipitats de gran capacitat. Els alumnes necessiten mesurar 

1,5 litres d’una substància i han de fer-ho amb vasos de 10 cl. 

Quants vasos de precipitats necessitaran? 

a) Més de 1000. 

b) Més de 10. 

c) Més de 150. 

d) No es pot saber.  
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 Acadèmia CSI: La Matèria 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu és realitzar un mapa conceptual amb les 

idees clau que identifiqueu en el document “La Matèria”. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 El document “La Matèria”. 

 Full en blanc i llapis. 

 Solucionari. El rebreu en finalitzar l’activitat. 

Per fer l’esquema cal que, 

 Feu una lectura del text. 

 Poseu en comú dubtes o el vocabulari desconegut. 

 Identifiqueu el vocabulari clau (només paraules, no oracions). 

 El mapa conceptual ha de relacionar les idees de la mateixa 

forma que es fa en el text. 

 Deixeu un marge a cada costat per si cal anotar quelcom.   

Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar el vostre mapa conceptual 

mitjançant la rúbrica que us proporcionem. 

En aquesta activitat avaluarem, 

 La identificació i relació dels conceptes clau. 

 L’ortografia. 

 La presentació del vostre esquema. 

 Com heu treballat en equip.  
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Document: La Matèria 

La matèria són les “coses”, els objectes, els materials. Tot allò que 

podem percebre (tocar, veure, olorar...) 

 

Sabem per les nostres experiències que existeixen molts tipus de 

matèria. No totes les "coses" són iguals, oi? Tenim diferents formes, 

colors, olors, textures, gustos, temperatures, rugositats, dureses, 

etc. 

Les diferències entre les coses les 

expliquem en funció de com són per dins. 

Després de segles i segles de discussions 

filosòfiques, ètiques, religioses i científiques 

i de centenars d'experiments i 

comprovacions, hem establert un model de 

la matèria segons el qual les "coses" 

estan formades d'àtoms.  

Les diferents combinacions d'àtoms donen lloc a les diferents 

substàncies, materials, objectes. Les propietats de les "coses" 

depenen de quins àtoms les formen i de com estan units. 

Propietats com ara el color, la textura, la densitat o el punt de 

fusió, que són sempre iguals; però també variables com la 

massa, el volum, la pressió o la temperatura que poden variar. 
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Unes propietats que han permès classificar la matèria en 

substàncies pures i mescles. 

Les SUBSTÀNCIES PURES són aquelles que tenen una 

composició definida i invariable.  

Es divideixen en dos grans grups:  

 Elements químics. Són substàncies pures que no es poden 

descompondre en altres més senzilles. Com per exemple 

l’oxigen, l’or o el ferro. Formen els elements de la taula 

periòdica. 

 Compostos. Són substàncies pures que estan formades  

per 2 o més elements. Com per exemple l’aigua o la Sal. 

Les MESCLES estan formades per dues o més substàncies pures. 

Es divideixen en dos grans grups:  

 Mescles Heterogènies. Són mescles en què els 

components es poden distingir a simple vista. Com per 

exemple l’aigua i l’oli. 

 Mescles Homogènies.  Són mescles en què els 

components no es poden distingir a simple vista. Com per 

exemple un got de llet amb cacau. 

 

Conèixer les propietats de la matèria i com aquesta es pot presentar 

pot esdevenir molt útil en la vostra investigació. 
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AUTOAVALUACIÓ DE “ ACADÈMIA CSI: LA MATÈRIA “ 

Nom i cognoms 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

Hem incorporat tots els 

conceptes clau? 

El nostre esquema de la matèria 

incorpora els 21 conceptes clau. 

Ens ha faltat incorporar entre 1 i 

3 conceptes clau). 

Ens falten 4 o més conceptes 

clau del text. 
 

Hem relacionat 

correctament els diferents 

conceptes clau? 

Sí, hem identificat les relacions 

entre els conceptes i entre els 

paràgrafs del text. 

Hi ha 1 o 2 relacions que falten 

o no són correctes. 

Hi falten i/o hi ha 3 més errors 

en les relacions entre els 

diferents conceptes. 

 

El nostre esquema conté 

faltes d’ortografia? 

No, el nostre esquema no conté 

cap falta d’ortografia. 

Sí, el nostre esquema conté 

entre 1 i 4 faltes d’ortografia. 

Sí, el nostre esquema conté 5 o 

més faltes d’ortografia. 
 

Com és la presentació del 

nostre esquema? 

La lletra és clara i comprensible, 

les idees claus estan ben 

identificades i relacionades 

mitjançant fletxes. 

La lletra costa d’entendre i/o 

falta alguna fletxa que indiqui la 

relació entre algunes idees. 

La lletra costa d’entendre i falten 

moltes relacions entre les idees 

clau. 

 

Com hem treballat en equip. 

Tothom ha participat activament 

i ha col·laborat ajudant a la 

resta. 

La majoria ha participat 

activament i ha col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de nosaltres ha 

participat de forma activa i no hi 

ha hagut col·laboració ni ajuda 

entre el grup. 
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Demaneu a la vostra inspectora el solucionari del mapa conceptual per poder fer una correcta autoavaluació. 

SOLUCIONARI: La Matèria 
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Les unitats de Capacitat. 

Objectiu de l’activitat 

La vostra formació a l’acadèmia CSI continua. És el moment de 

dominar les unitats de capacitat i els canvis d’unitats.  

 Descobrireu les diferents unitats de mesura de capacitat. 

 Comprendreu quines cal utilitzar en cada moment i perquè. 

 Comprovareu el vostre  aprenentatge realitzant les activitats 

de les pàgines 66 i 67 del quadern 6.3  

Material de Suport 

Les unitats de capacitat ens permeten mesurar la quantitat de 

contingut líquid d’un recipient. La unitat bàsica i estàndard de 

mesura és el litre (l). 

Però depèn de què vulguem mesurar el litre pot resultar massa petit 

o gran. Per aquest motiu tenim unitats més petites o més grans que 

el litre. Són els múltiples i els submúltiples. En funció d’allò que 

mesurem utilitzarem un o un altre. 

Com succeeix amb les unitats de longitud, cada múltiple és 10 
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vegades més gran que l’anterior i, en conseqüència, cada 

submúltiple ho és 10 vegades més petit.  

Guia de l’activitat 

 Observeu la taula de les unitats de capacitat. 

 Indiqueu en aquesta taula quina unitat utilitzareu en cadascun 

dels casos indicats. 

Objecte a mesurar kl hl dal l dl cl ml 

Una piscina        

Una ampolla petita        

Una gerra        

Un got        

Una garrafa        

Una pipeta        

 

 Realitzeu les activitats de les pàgines 64 i 65 del quadern 6.3. 

En finalitzar coavalueu els vostres resultats amb la resta del 

grup. 
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Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar el resultat del vostre 

aprenentatge mitjançant el vostre diari d’aprenentatge de 

matemàtiques. 

Recordeu que cal reflexionar sobre, 

 Què he après? 

 Quins dubtes tinc? 

 Què he de repassar? 
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El Laboratori: el got 

Objectiu de l’activitat 

Aquesta serà la vostra primera experiència en el laboratori de 

criminalística.  

Utilitzant el coneixement científic haureu de determinar si en el 

got hi ha alguna substància que va poder produir la mort de la 

doctora Oussedik.  

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 La prova, el Got trobat a l’escena del crim. 

 Material de laboratori: 

o 2 vasos de precipitats. 

o 1 embut. 

o 1 embut de decantació. 

o 1 pipeta. 

o Paper de filtre. 

o Colador. 

o 1 sacsejador. 

o 1 cristal·litzador. 

 Document: Anàlisis de la Prova 1, el Got   (1 còpia) 

Nota: agafeu el material a mida que us faci falta; hi ha material que 

haureu de compartir, així que després d’utilitzar-lo valoreu si cal 

rentar-lo; sigueu cursos amb el material més fràgil. 
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Document: Anàlisis de la Prova 1, el Got 

IMPORTANT: A continuació trobareu les instruccions per tractar i 

analitzar la primera prova del cas. Fer-ne un bon ús us serà de gran 

utilitat en la vostra investigació. 

Per començar, 

 Feu una lectura individual de tot el procés que fareu. 

 Compartiu i resoleu dubtes. 

 Identifiqueu i localitzeu (que no agafeu) el material que us farà 

falta. 

Ja esteu preparats i preparades per analitzar la prova 1. L’anàlisi 

consta de varis processos, 

Primera filtració (sòlids de grans dimensions). Separeu el suro 

filtrant el contingut del got. Per fer-ho, 

 Utilitzeu el colador per filtrar-ho i un vas de precipitats per 

recollir la resta, que li direm MOSTRA B. 

 En finalitzar netegeu el colador i el got on estava la mostra 

inicial. 

Segona filtració (sòlids de mida petita). En el got encara queden 

algunes partícules sòlides molt petites.  

 Deixeu reposar la MOSTRA B que heu obtingut. 

 Poc a poc passeu a un altre got la part superior on es troba 

l’oli. 

 Agafeu un paper de filtrar i doneu-li forma de con.  

 Col·loqueu el paper de filtrar en l’embut. 

 Col·loqueu l’embut a sobre del vas de precipitats on teniu l’oli. 
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 Amb el sacsejador remeneu la mostra B. 

 Poc a poc aboqueu a sobre del paper de filtrar la resta de la 

mostra B. En el paper de filtre es quedaran les restes sòlides 

més grans que la mida dels porus del paper de filtre. En fer-ho 

aconseguireu la MOSTRA C. 

Decantació (separació de líquids). La mostra C està formada per 

dos líquids que no es barregen. Per separar-los, 

 Agafeu l’embut de decantació i comproveu que l’aixeta inferior 

està tancada. 

 Poc a poc aboqueu la mostra C dins de l’embut. 

 Quan tota la mostra C estigui a dins de l’embut de decantació 

retireu el vas. 

 Deixeu reposar la mostra C a l’embut fins que torneu a veure 

els dos fluids diferenciats. 

 Col·loqueu l’embut de decantació a sobre d’un altre vas.  

 Obriu poc a poc l’aixeta per separar l’aigua de l’oli. 

 En finalitzar, demaneu ajuda per recollir i netejar l’embut de 

decantació. 

 L’aigua recollida en el vas rep el nom de MOSTRA D. 

Evaporació (separació de líquids i sòlids dissolts). Volem 

determinar si hi ha alguna substància dissolta en la Mostra D. Per 

fer-ho, 

 Introduïu la pipeta dins del vas amb l’aigua. 

 Tapeu el forat superior amb el dit polze. D’aquesta forma 

evitareu que el líquid surti. 

 Retireu la pipeta del vas i col·loqueu-la a sobre del 

cristal·litzador.  
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 Aixequeu una mica el dit polze, en fer-ho el líquid baixarà. Cal 

que deixeu caure 2ml dins del cristal·litzador. 

 El procés d’evaporació pot trigar fins a 2 setmanes a 

temperatura ambient. Per fortuna les vostres inspectores 

tenien preparada una mostra ja cristal·litzada. Demaneu-la. 

Per finalitzar, 

 Determineu a quina substància corresponen els cristalls que 

heu obtingut. 

Autoavaluació 

L’avaluació d’aquesta activitat la farem conjuntament dins de 

l’activitat “diari d’investigació: el got”. 
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Diari d’investigació: el got 

Objectiu de l’activitat 

La vostra primera experiència en el laboratori mereix una  

reflexió escrita sobre allò que heu descobert en el laboratori. 

Per fer-ho creareu el vostre diari d’investigació. 

El diari d’investigació és un text escrit d’entre 75 i 100 paraules que 

explica quin era el problema a resoldre; què heu fet per resoldre’l; 

quins problemes o dificultats heu trobat; què heu aconseguit; i què 

heu aprés. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 Full de planificació “El diari d’investigació”    

 Full de textualització “El diari d’investigació”    

 Rúbrica de coavaluació “El diari d’investigació”   

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar el diari d’investigació d’un 

company/a mitjançant la rúbrica proporcionada.   

 En aquesta activitat avaluarem l’adequació, la presentació, 

l’ortografia, el lèxic i la morfosintaxis. 

 Recordeu, sempre que es pugui, feu propostes de millora.  

 Utilitzeu la coavaluació per millorar el vostre text abans de 

passar-ho a net i lliurar-ho al vostre superior. 
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FULL DE PLANIFICACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  

Quin era el problema a resoldre?  

Què hem fet per resoldre-ho? Explica els diferents processos que heu utilitzat, 
perquè i què aconseguíeu en cadascun. 

Conclusions. Heu trobat alguna cosa útil per a la vostra investigació? Té alguna 
relació amb la víctima o amb algun sospitós? 

Què hem après? Reflexiona sobre tot allò que has aprés, ja sigui sobre el treball 
en equip, el material de laboratori i/o les propietats dels materials. 
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FULL DE TEXTUALITZACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  
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COAVALUACIÓ “EL DIARI D’INVESTIGACIÓ” 

Agent Avaluat: Agent Avaluador: 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

AC 

Ha respost a tot allò 

que es demanava 

l’enunciat? 

La seva  redacció 

respon a tot el 

demanat. 

Ha respost a 1 o 

més de les idees 

demanades. 

No ha respost 

cap de les idees 

demanades. 

 

Quin ús ha fet dels 

connectors? 

Utilitza 2 

connectors 

diferents a cada 

paràgraf. 

Utilitza 1 

connector 

diferent a cada 

paràgraf. 

En general, no 

utilitza 

connectors. 

 

AF 

Com és la seva 

lletra? 

Clara i 

entenedora 

A vegades costa 

d’entendre. 

Costa molt 

d’entendre. 
 

Com és la seva 

presentació? 

Ha respectat els 

4 marges. 

Ha respectat 3 

dels marges. 

Només ha 

respectat 2 o 

menys marges. 

 

Or 
Quantes faltes he 

trobat en el text? 
4 o menys. Entre 5 i 8. Més de 9 faltes.  

Lx 

Ha utilitzat paraules 

específiques? 

Sí, ha utilitzat 5 o 

més paraules 

específiques. 

Sí, ha utilitzat 

entre 1 i 4 

paraules pròpies 

del tema. 

No, no ha utilitzat 

cap paraula 

específica del 

tema. 

 

Hi ha alguna 

interferència d’una 

altra llengua? 

No, no en té cap 

ni una. 
Sí, en té 1 o 2. 

Ha tingut 3 o més 

interferències. 
 

TE Com hem treballat? 

Tothom ha 

participat 

activament i ha 

col·laborat 

ajudant a la 

resta. 

La majoria ha 

participat 

activament i ha 

col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de 

nosaltres ha 

participat de 

forma activa. 

 

LAB 

Com hem utilitzat el 

material de 

laboratori? 

Sabíem quin 

material agafar, 

com utilitzar-lo i 

com netejar-lo. 

Hem necessitat 

ajuda en algun 

moment per 

identificar/utilitzar 

o netejar el 

material. 

Ens ha calgut 

molta ajuda per 

trobar, utilitzar i 

netejar el 

material. 

 

AC (Adequació i Coherència) – AF (Aspectes Formals) – Or (Ortografia) – Lx (Lèxic) – MF (Morfosintaxis) – TE (treball en 

equip) – LAB (ús del material de laboratori) 
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El Vaso, Conclusiones 

Objetivo de la actividad 

Después de analizar una prueba debéis realizar un informe de 

ella y enviársela al teniente Caine a través del correo 

electrónico. 

Vuestro informe debe explicar el resultado del análisis del vaso, si 

habéis encontrado algo que pueda haber causado la muerte la 

doctora. También debéis explicar cómo lo habéis descubierto, qué 

habéis hecho para lograrlo y qué conocimiento científico habéis 

utilizado.   

El texto debe tener entre 50 y 75 palabras. 

Una vez hecho, revisado y mejorado debéis enviárselo al teniente 

por correo electrónico a csiworldwide@escolacatalonia.cat 

Coevaluación 

Al finalizar deberás coevaluar el informe de un compañero/a 

utilizando la rúbrica proporcionada.  

 En esta actividad evaluaremos la presentación, la adecuación, 

el uso de conectores y la ortografía. 

 Recordad, siempre que podáis, haced propuestas de mejora. 

 Utilizad la coevaluación para mejorar vuestro texto antes de 

pasarlo a limpio y enviárselo al teniente Caine.  
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COEVALUACIÓN “EL VASO, CONCLUSIONES” 

Agente Evaluado: Agente Evaluador: 

Qué valoraremos Experto Aprendiz Novel Observaciones 

AC 

¿Ha respondido a 

todo lo que pedía el 

enunciado? 

Su redacción 

responde a todo 

lo solicitado. 

Ha respondido a 

1 o más de las 

ideas solicitadas. 

No ha respondido 

a ninguna de las 

ideas solicitadas. 

 

¿Tiene la estructura 

de un correo 

electrónico? 

Sí, incluye el 

saludo, el cuerpo 

y la despedida. 

No, falta uno de 

los 3 elementos. 

No, faltan 2 de los 

elementos. 
 

¿Qué uso ha 

realizado de los 

conectores? 

Utiliza 2 

conectores 

diferentes en 

cada párrafo. 

Utiliza 1 conector 

diferente en cada 

párrafo. 

En general, no 

utiliza conectores. 
 

AF 

¿Cómo es su letra? 
Clara y 

comprensible 

A veces cuesta 

entender. 

Cuesta mucho 

entender. 
 

¿Cómo son las 

líneas que escribe? 

Las líneas son 

rectas y 

horizontales. 

Hay alguna línea 

que no es del 

todo recta y / o 

horizontal. 

La mayoría de 

líneas no son 

rectas o están 

torcidas. 

 

¿Cómo es su 

presentación? 

Ha respetado los 

4 márgenes. 

Ha respetado 3 

de los márgenes. 

Sólo ha respetado 

2 o menos 

márgenes. 

 

Or 

¿Cuántas faltas 

hemos encontrado 

en su texto? 

4 o menos. Entre 5 y 8. Más de 9 faltas.  

Lx 

¿Ha utilizado 

palabras específicas 

del tema a tratar? 

Sí, ha utilizado 5 

o más palabras 

específicas. 

Sí, ha utilizado 

entre 1 y 4 

palabras propias 

del tema. 

No, no ha utilizado 

palabras 

específicas del 

tema. 

 

¿Hay alguna 

interferencia de otra 

lengua? 

No, no tiene 

ninguna. 
Sí, tiene 1 o 2. 

Ha tenido 3 o más 

interferencias. 
 

MF 

¿Qué uso ha hecho 

de los signos de 

puntuación? 

Ha hecho un uso 

correcto de los 

signos de 

puntuación. 

Tiene 1 o 2 

errores de signos 

de puntuación. 

Tiene 3 o más 

errores de signos 

de puntuación. 

 

AC (Adecuación y Coherencia) – AF (Aspectos Formales) – Or (Ortografía) – Lx (Léxico) – MF (Morfosintaxis) 
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AVALUACIÓ DE L’EXPEDIENT 2 

Activitat Àmbit/ Àrea Dimensió Instrument Tipus 

El material de 
Laboratori 

Llengua 
Catalana 

Comprensió 
Lectora 

Qüestionari Coavaluació 

Acadèmia 
CSI: La 
Matèria 

Medi 

Món actual 

Rúbrica 
Autoavaluació + 
Heteroavaluació 

Tecnologia i 
vida 

quotidiana 

Llengua 
Catalana 

Expressió 
Escrita 

Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
Individual 

Acadèmia 
CSI: les 

unitats de 
Massa 

Matemàtiques 

Raonament i 
Prova 

Observació 
Directa 

Coavaluació 

Resolució de 
problemes 

Comunicació i 
Representació 

Connexions 

El diari 
d’investigació: 

el got 

Medi 

Món actual 

Diari d’un 
investigador 

Coavaluació + 
Heteroavaluació 

Tecnologia i 
vida 

quotidiana 

Llengua 
Catalana 

Expressió 
Escrita 

Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
en grup 

El vaso, 
conclusiones 

Llengua 
Castellana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació 
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BRIEFING 

En aquest expedient trobareu, 

 El briefing de l’expedient       

 Informe Preliminar, els cereals.        

 El material necessari per fer les diferents activitats 

proposades.  

 El material de laboratori per fer les diferents activitats de 

laboratori. 

Per resoldre l’expedient realitzareu les següents activitats, 

□ Acadèmia CSI: Les unitats de Massa      

□ Acadèmia CSI: Dissolució de cereals.      

□ El Laboratori: Els cereals       

□ El Diari d’investigació: els cereals.  

□ Los Cereales, conclusiones.        

Llegenda 

 

 

 

Activitat 
Individual 

 Activitat 
Grupal 

En finalitzar l’expedient rebreu la següent insígnia 
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Informe Preliminar, els cereals. 

La segona prova recollida a l’escena del crim és un plat amb 

cereals.  

Els cereals eren l’esmorzar habitual de la doctora Oussedik. ella 

mateixa se’ls portava de casa per evitar possibles intoxicacions.  

Pot ser que algú canviés de manera intencionada els cereals de la 

doctora per altres amb substàncies a les que era al·lèrgica?  

Per descobrir-ho caldrà analitzar els cereals trobats a l’escena del 

crim.  
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Les unitats de Massa. 

Objectiu de l’activitat 

La vostra formació a l’acadèmia CSI continua. És el moment de 

dominar les unitats de massa i els canvis d’unitats.  

 Descobrireu les diferents unitats de mesura de massa. 

 Comprendreu quines cal utilitzar en cada moment i perquè. 

 Comprovareu el vostre  aprenentatge realitzant les activitats 

de les pàgines 64 i 65 del quadern 6.3  

Material de Suport 

Les unitats de massa ens permeten mesurar la quantitat de matèria 

d’un objecte. La unitat bàsica i estàndard de mesura és el gram (g). 

Però depèn de què vulguem mesurar el gram pot resultar massa 

petit o gran. Per aquest motiu tenim unitats més petites o més grans 

que el gram. Són els múltiples i els submúltiples. En funció d’allò 

que mesurem utilitzarem un o un altre. 

 

Com succeeix amb les unitats de longitud, cada múltiple és 10 

vegades més gran que l’anterior i, en conseqüència, cada 

submúltiple ho és 10 vegades més petit.  
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Guia de l’activitat 

 Observeu la taula de les unitats de massa. 

 Indiqueu en aquesta taula quina unitat de massa utilitzareu en 

cadascun dels casos indicats. 

Objecte a mesurar kg hg dag g dg cg mg 

Una persona        

Un smartphone        

Un paquet de sal        

Una cullerada de sal        

Un sac de patates        

Una PS5        

 

 Realitzeu les activitats de les pàgines 64 i 65 del quadern 6.3. 

En finalitzar coavalueu els vostres resultats amb la resta del 

grup. 

Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar el resultat del vostre 

aprenentatge mitjançant el vostre diari d’aprenentatge de 

matemàtiques. 

Recordeu que cal reflexionar sobre, 

 Què he après? 

 Quins dubtes tinc? 

 Què he de repassar?  
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Acadèmia CSI: Dissolució de Cereals 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu serà adquirir el coneixement científic per 

preparar una dissolució de cereals.  

Una dissolució que posteriorment realitzareu i tractareu per 

determinar si en ella hi havia alguna substància perillosa per a 

la doctora Oussedik. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 Un dispositiu digital (portàtil, tauleta...) 

 Uns auriculars. 

 Llibreta de notes i llapis (per si cal prendre notes) 

Per fer l’activitat haureu de, 

 Visionar el vídeo que us ha enviat el tinent Caine al vostre e-

mail o a través de la plataforma Google Classroom. 

 Respondre el qüestionari sobre el vídeo. 

Coavaluació 

Tot i que el formulari s’autoavalua, en finalitzar haureu de 

coavaluar en gran grup les vostres respostes, posant en comú 

dubtes i reflexions.  

En aquesta activitat avaluarem, 

 La vostra capacitat per analitzar un text oral i trobar la 

informació més rellevant per donar resposta a preguntes 

formulades.  
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Laboratori: Els Cereals 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu serà aplicar el coneixement científic adquirit 

per preparar una dissolució de cereals i determinar si en ella hi 

ha partícules de ferro. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 La prova 2, els cereals trobats a l’escena del crim. 

 Material de laboratori: 

o Embut. 

o Vas de Batedora  

o Batedora 

o Bossa de plàstic amb tanca zip. 

o Iman 

o Balança 

o Càmera de vídeo/ tauleta 

o Cable usb 

 Rúbrica d’autoavaluació 

Per fer l’activitat haureu de, 

 Seguir el procediment que us van explicar a l’activitat  

“Dissolució de cereals”. Si teniu dubtes podeu tornar a visionar 

el vídeo. 

 En cas de trobar partícules de ferro cal documentar-ho 

mitjançant l’enregistrament en vídeo.  
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Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar l’activitat mitjançant la 

rúbrica que us proporcionem. 

En aquesta activitat avaluarem, 

 La identificació del material necessari per a la pràctica. 

 L’ús del material i les normes de seguretat en el laboratori. 

 La resolució de dubtes i conflictes. 

 L’enregistrament en vídeo del resultat de l’anàlisi de la 

dissolució. 

 Com hem treballat en equip. 
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AUTOAVALUACIÓ DE “ ELS  CEREALS “ 

Nom i cognoms 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

Hem identificat 

correctament tot el material 

necessari. 

Sí, coneixem el material i no 

hem tingut dubtes en identificar-

los. 

Hem tingut dubtes en 1 o 2 dels 

elements. 

Hem tingut molts dubtes o 

problemes per identificar el 

material necessari. 

 

Quin ús hem fet del material 

de laboratori. 

Hem manipulat correctament els 

diferents materials, els hem 

tractat amb cura. 

Hem  fet un bon ús dels 

materials però en alguna ocasió 

no hem tingut cura de com 

guardar-ho o tractar-ho. 

Vàries vegades els inspectors o 

companys ens han cridat 

l’atenció per fer un ús o 

manipulació incorrectes. 

 

Com heu resolt els dubtes 

i/o conflictes? 

Els hem resolt nosaltres 

mateixos, sense ajuda de l’adult 

i mitjançant el diàleg i 

l’argumentació. 

En alguna ocasió hem 

necessitat ajuda externa per 

resoldre algun conflicte. 

Hem necessitat molta ajuda per 

resoldre els dubtes i/o 

conflictes. 

 

Com hem fet ús dels 

mitjans d’enregistrament? 

Hem enregistrat l’experiment i 

l’hem compartit sense ajuda. 

Hem enregistrat l’experiment i 

hem necessitat ajuda per 

compartir el vídeo.  

Hem necessitat ajuda per 

enregistrar i compartir el vídeo. 
 

Com hem treballat en equip. 

Tothom ha participat activament 

i ha col·laborat ajudant a la 

resta. 

La majoria ha participat 

activament i ha col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de nosaltres ha 

participat de forma activa. 
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Diari d’investigació: els cereals 

Objectiu de l’activitat 

Tot descobriment mereix una reflexió, posar sobre la taula allò 

que heu aprés i com ho heu fet. Per fer-ho creareu el vostre 

diari d’investigació. 

El diari d’investigació és un text escrit d’entre 75 i 100 paraules que 

explica quin era el problema a resoldre; què heu fet per resoldre’l; 

quins problemes o dificultats heu trobat; què heu aconseguit; i què 

heu aprés. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

 Full de planificació “El diari d’investigació”    

 Full de textualització “El diari d’investigació”    

 Rúbrica de coavaluació “El diari d’investigació”  

Per fer l’activitat haureu de, 

 Utilitzar el full de planificació per fer un buidatge de les vostres 

idees i organitzar-les. 

 Utilitzar el full de textualització per desenvolupar les idees i fer 

l’esborrany del vostre text. 

 Coavaluar l’esborrany d’un company/a i ser coavaluat per un 

altre investigador/a. 

 Millorar el vostre text tot incorporant les propostes rebudes. 
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Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar el diari d’investigació d’un 

company/a mitjançant la rúbrica proporcionada.   

 En aquesta activitat avaluarem l’adequació, la presentació, 

l’ortografia, el lèxic i la competència digital. 

 Utilitzeu la coavaluació per millorar el vostre text abans de 

passar-ho a net i lliurar-ho al vostre superior. 

 Recordeu, sempre que es pugui, feu propostes de millora als 

vostres companys i companyes. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 3 – ELS CEREALS 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

59 

FULL DE PLANIFICACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  

Quin era el problema a resoldre?  

Què hem fet per resoldre-ho? Explica els diferents processos que heu utilitzat, 
perquè i què aconseguíeu en cadascun. Hi ha algun més difícil o complicat? Per 
què? 

Conclusions. Heu trobat alguna cosa útil per a la vostra investigació? Té alguna 
relació amb la víctima o amb algun sospitós? 

Què hem après? Reflexiona sobre tot allò que has aprés, ja sigui sobre el treball 
en equip, el material de laboratori i/o les propietats dels materials.  
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FULL DE TEXTUALITZACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  
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COAVALUACIÓ “EL DIARI D’INVESTIGACIÓ” 

Agent Avaluat: Agent Avaluador: 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

AC 

Ha respost a tot allò 

que es demanava 

l’enunciat? 

La seva  redacció 

respon a tot el 

demanat. 

Ha respost a 1 o 

més de les idees 

demanades. 

No ha respost 

cap de les idees 

demanades. 

 

Quin ús ha fet dels 

connectors? 

Utilitza 4 o més 

connectors 

diferents en el 

text. 

Utilitza 2 o 3 

connectors 

diferents en el 

text. 

En general, no 

utilitza 

connectors o 

utilitza el mateix. 

 

AF 

Com és la seva 

lletra? 

Clara i 

entenedora 

A vegades costa 

d’entendre. 

Costa molt 

d’entendre. 
 

Com és la seva 

presentació? 

Ha respectat els 

4 marges. 

Ha respectat 3 

dels marges. 

Només ha 

respectat 2 o 

menys marges. 

 

Or 
Quantes faltes he 

trobat en el text? 
4 o menys. Entre 5 i 8. Més de 9 faltes.  

Lx 

Ha utilitzat paraules 

específiques? 

Sí, ha utilitzat 5 o 

més paraules 

específiques. 

Sí, ha utilitzat 

entre 1 i 4 

paraules pròpies 

del tema. 

No, no ha utilitzat 

cap paraula 

específica del 

tema. 

 

Hi ha alguna 

interferència d’una 

altra llengua? 

No, no en té cap 

ni una. 
Sí, en té 1 o 2. 

Ha tingut 3 o més 

interferències. 
 

TE Com hem treballat? 

Tothom ha 

participat 

activament i ha 

col·laborat 

ajudant a la 

resta. 

La majoria ha 

participat 

activament i ha 

col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de 

nosaltres ha 

participat de 

forma activa. 

 

LAB 

Com hem utilitzat el 

material de 

laboratori? 

Sabíem quin 

material agafar, 

com utilitzar-lo i 

com netejar-lo. 

Hem necessitat 

ajuda en algun 

moment per 

identificar/utilitzar 

o netejar el 

material. 

Ens ha calgut 

molta ajuda per 

trobar, utilitzar i 

netejar el 

material. 

 

AC (Adequació i Coherència) – AF (Aspectes Formals) – Or (Ortografia) – Lx (Lèxic) – MF (Morfosintaxis) – TE (treball en 

equip) – LAB (ús del material de laboratori) 
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Los Cereales, Conclusiones 

Objetivo de la actividad 

Recordad que el teniente Caine está esperando vuestro informe 

sobre la segunda prueba analizada. Por ello deberéis realizar 

dicho informe y enviarlo a su dirección de correo electrónico 

adjuntando el vídeo que habéis grabado. 

Vuestro informe debe explicar el resultado del análisis de los 

cereales, si habéis encontrado algo que pueda haber causado la 

muerte la doctora. También debéis explicar cómo lo habéis 

descubierto, qué habéis hecho para lograrlo y qué conocimiento 

científico habéis utilizado.   

El texto debe tener entre 50 y 75 palabras y deberéis adjuntar el 

archivo de vídeo del experimento. 

Una vez hecho, revisado y mejorado debéis enviárselo al teniente 

por correo electrónico a csiworldwide@escolacatalonia.cat con 

copia a vuestro/a inspector/a. 

Guía de la actividad 

Para realizar la actividad deberéis, 

 Identificar las ideas claves que vuestro e-mail debe tener. 

 Realizar un esquema de vuestro texto con las ideas claves a 

responder. 

 Completar el esquema con vuestras respuestas, aquello que 

responderéis. 

 Convertir vuestro esquema en un borrador de vuestro texto. 
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 Coevaluar el borrador de un compañero/a y ser coevaluado 

por otro compañero/a. 

 Mejorar vuestro texto incorporando las propuestas de mejora 

recibidas. 

 Redactar el correo electrónico, adjuntar el fichero de vídeo y 

enviárselo al teniente Caine.  

Coevaluación 

Al finalizar deberás coevaluar el informe de un compañero/a 

utilizando la rúbrica proporcionada.  

 En esta actividad evaluaremos la presentación, la adecuación, 

el uso de conectores y la ortografía. 

 Recordad, siempre que podáis, haced propuestas de mejora a 

vuestros compañeros y compañeras. 

 De igual modo, incorporad todas aquellas propuestas de 

mejora que os han realizado. 

 Utilizad la coevaluación para mejorar vuestro texto antes de 

pasarlo a limpio y enviárselo al teniente Caine.  
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COEVALUACIÓN “LOS CEREALES, CONCLUSIONES” 

Agente Evaluado: Agente Evaluador: 

Qué valoraremos Experto Aprendiz Novel Observaciones 

AC 

¿Ha respondido a 

todo lo que pedía el 

enunciado? 

Su redacción 

responde a todo 

lo solicitado. 

Ha respondido a 

1 o más de las 

ideas solicitadas. 

No ha respondido 

a ninguna de las 

ideas solicitadas. 

 

¿Tiene la estructura 

de un correo 

electrónico? 

Sí, incluye el 

saludo, el cuerpo 

y la despedida. 

No, falta uno de 

los 3 elementos. 

No, faltan 2 de los 

elementos. 
 

¿Qué uso ha 

realizado de los 

conectores? 

Utiliza 4 o más 

conectores 

diferentes en el 

texto. 

Utiliza 2 o 3 

conectores 

diferentes en el 

texto. 

En general no 

utiliza conectores 

o utiliza el mismo. 

 

Or 

¿Cuántas faltas 

hemos encontrado 

en su texto? 

4 o menos. Entre 5 y 8. Más de 9 faltas.  

Lx 

¿Ha utilizado 

palabras específicas 

del tema a tratar? 

Sí, ha utilizado 5 

o más palabras 

específicas. 

Sí, ha utilizado 

entre 1 y 4 

palabras propias 

del tema. 

No, no ha utilizado 

palabras 

específicas del 

tema. 

 

¿Hay alguna 

interferencia de otra 

lengua? 

No, no tiene 

ninguna. 
Sí, tiene 1 o 2. 

Ha tenido 3 o más 

interferencias. 
 

MF 

¿Qué uso ha hecho 

de los signos de 

puntuación? 

Ha hecho un uso 

correcto de los 

signos de 

puntuación. 

Tiene 1 o 2 

errores de signos 

de puntuación. 

Tiene 3 o más 

errores de signos 

de puntuación. 

 

Dig 

¿Cómo he 

adjuntado el archivo 

de vídeo? 

Lo he hecho sin 

ayuda. 

He necesitado un 

poco de ayuda 

para resolver 

alguna duda o 

problema. 

Sin ayuda no 

hubiese sabido 

hacerlo. 

 

AC (Adecuación y Coherencia) – Or (Ortografía) – Lx (Léxico) – MF (Morfosintaxis) – Dig (Competencia Digital) 
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AVALUACIÓ DE L’EXPEDIENT 3 

Activitat Àmbit/ Àrea Dimensió Instrument Tipus 

Acadèmia 
CSI: Les 
unitats de 
Capacitat 

Matemàtiques 

Raonament i 
Prova 

Observació 
Directa 

Coavaluació 

Resolució de 
problemes 

Comunicació i 
Representació 

Connexions 

Acadèmia 
CSI: 

Dissolució de 
cereals. 

Llengua 
Castellana 

Comunicació 
Oral 

Qüestionari 
Edpuzzle 

Autoavaluació 

El Laboratori: 
els cereals 

Medi 
Tecnologia i 

vida 
quotidiana 

Rúbrica Autoavaluació 

Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
en grup 

El Diari 
d’investigació: 

els cereals. 

Medi 

Món actual 

Diari d’un 
investigador 

Coavaluació + 
Heteroavaluació 

Tecnologia i 
vida 

quotidiana 

Llengua 
Catalana 

Expressió 
Escrita 

Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
en grup 

Los Cereales 
conclusiones 

Llengua 
Castellana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació 
Digital 

Instruments i 
aplicacions 
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BRIEFING 

En aquest expedient trobareu, 

● El briefing de l’expedient       

● Informe Preliminar, la nota de suïcidi.      

● El material necessari per fer les diferents activitats 

proposades.  

● El material de laboratori per fer les diferents activitats de 

laboratori. 

Per resoldre l’expedient realitzareu les següents activitats, 

□ Acadèmia CSI: La Cromatografia.      

□ El Laboratori: La nota de suïcidi.     

□ El Diari d’investigació: la nota de suïcidi.  

□ La nota de suicidio, conclusiones.     

  

Llegenda 

 

 

 

Activitat 
Individual 

 Activitat 
Grupal 

En finalitzar l’expedient rebreu la següent insígnia 
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Informe Preliminar, la nota de suïcidi. 

La tercera i darrera prova recollida a l’escena del crim es tracta de 

la nota de suïcidi presumptament escrita per la doctora Oussedik. 

I diem presumptament perquè és una nota escrita amb retolador, fet 

molt estrany perquè les persones més properes a la investigadora 

han confirmat que ella només utilitzava bolígrafs. 

Pot ser que algú l’assassinés i escrigués la nota per fingir un 

suïcidi?    

Per descobrir-ho caldrà analitzar la nota de suïcidi trobada a 

l’escena del crim. 
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Acadèmia CSI: La Cromatografia.  

Objectiu de l’activitat 

La tinta del retolador és una mescla homogènia reversible, es a 

dir, que podem separar en els seus components originals.  

Així, el vostre objectiu serà adquirir el coneixement científic per 

separar la tinta dels retoladors dels sis sospitosos i obtenir 

informació útil per a la vostra investigació.  

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● Un dispositiu digital (portàtil, tauleta...) 

● Uns auriculars. 

● Llibreta de notes i llapis (per si cal prendre notes) 

Per fer l’activitat haureu de, 

● Visionar el vídeo que us ha enviat el tinent Caine al vostre e-

mail o a través de la plataforma Google Classroom. 

● Respondre el qüestionari sobre el vídeo. 

Coavaluació 

Tot i que el formulari s’autoavalua, en finalitzar haureu de 

coavaluar en gran grup les vostres respostes, posant en comú 

dubtes i reflexions.  

En aquesta activitat avaluarem, 

● La vostra capacitat per analitzar un text oral i trobar la 

informació més rellevant per donar resposta a preguntes 

formulades.  
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El Laboratori: La nota de suïcidi 

Objectiu de l’activitat 

El vostre objectiu serà aplicar el coneixement científic adquirit 

anteriorment per separar els components de la mescla 

homogènia de la tinta dels retoladors dels sis sospitosos.  

Fet això podreu comparar els vostres resultats amb l’anàlisi de 

la mostra de la nota de suïcidi. 

Coincidirà la tinta d’algun dels retoladors dels sospitosos amb 

la de la nota de suïcidi?  

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● 1 vas de precipitats. 

● Aigua 

● Paper de filtre. 

● Retoladors dels sospitosos. 

● Mostra obtinguda a partir de la nota de suïcidi. 

● Rúbrica d’autoavaluació 

Per fer l’activitat haureu de, 

● Seguir el procediment que us van explicar a l’activitat  “La  

Cromatografia”. Si teniu dubtes podeu tornar a visionar el 

vídeo.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 4 – LA NOTA DE SUÏCIDI 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

70 

Autoavaluació 

En finalitzar haureu d’autoavaluar l’activitat mitjançant la 

rúbrica que us proporcionem. 

En aquesta activitat avaluarem, 

● La identificació del material necessari per a la pràctica. 

● L’ús del material i les normes de seguretat en el laboratori. 

● La resolució de dubtes i conflictes. 

● Com hem treballat en equip. 
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AUTOAVALUACIÓ DE “ LA NOTA DE SUÏCIDI “ 

Nom i cognoms 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

Hem identificat 

correctament tot el material 

necessari. 

Sí, coneixem el material i no 

hem tingut dubtes en 

identificar-los. 

Hem tingut dubtes en 1 o 2 dels 

elements. 

Hem tingut molts dubtes o 

problemes per identificar el 

material necessari. 

 

Quin ús hem fet del 

material de laboratori. 

Hem manipulat correctament 

els diferents materials, els hem 

tractat amb cura. 

Hem  fet un bon ús dels 

materials però en alguna ocasió 

no hem tingut cura de com 

guardar-ho o tractar-ho. 

Vàries vegades els inspectors o 

companys ens han cridat 

l’atenció per fer un ús o 

manipulació incorrectes. 

 

Com heu resolt els dubtes 

i/o conflictes? 

Els hem resolt nosaltres 

mateixos, sense ajuda de 

l’adult i mitjançant el diàleg i 

l’argumentació. 

En alguna ocasió hem 

necessitat ajuda externa per 

resoldre algun conflicte. 

Hem necessitat molta ajuda per 

resoldre els dubtes i/o 

conflictes. 

 

Com hem treballat en 

equip. 

Tothom ha participat 

activament i ha col·laborat 

ajudant a la resta. 

La majoria ha participat 

activament i ha col·laborat 

ajudant a la resta. 

Només un de nosaltres ha 

participat de forma activa. 
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Diari d’investigació: la nota de suïcidi 

Objectiu de l’activitat 

Darrera prova i també la darrera entrada en el vostre diari 

d’investigació. Document on reflexioneu sobre tot allò que heu 

aprés i com ho heu fet.  

Recordeu que el diari d’investigació és un text escrit d’entre 75 i 100 

paraules que explica quin era el problema a resoldre; què heu fet 

per resoldre’l; quins problemes o dificultats heu trobat; què heu 

aconseguit; i què heu aprés. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● Full de planificació “El diari d’investigació”    

● Full de textualització “El diari d’investigació”    

● Rúbrica de coavaluació “El diari d’investigació”  

Per fer l’activitat haureu de, 

● Utilitzar el full de planificació per fer un buidatge de les vostres 

idees i organitzar-les. 

● Utilitzar el full de textualització per desenvolupar les idees i fer 

l’esborrany del vostre text. 

● Coavaluar l’esborrany d’un company/a i ser coavaluat per un 

altre investigador/a. 

o Primer, llegir el vostre text a un company/a. Cal aprofitar 

la lectura per fer les primeres correccions. 

o Després, coavaluar el text mitjançant la rúbrica. 
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● Millorar el vostre text tot incorporant les propostes rebudes.

  

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar el diari d’investigació d’un 

company/a mitjançant la rúbrica proporcionada.   

● En aquesta activitat avaluarem l’adequació, la presentació, 

l’ortografia, el lèxic i la morfosintaxis. 

● Utilitzeu la coavaluació per millorar el vostre text abans de 

passar-ho a net i lliurar-ho al vostre superior. 

● Recordeu, sempre que es pugui, feu propostes de millora als 

vostres companys i companyes. 
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FULL DE PLANIFICACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  

Quin era el problema a resoldre?  

Què hem fet per resoldre-ho? Explica els diferents processos que heu utilitzat, 
perquè i què aconseguíeu en cadascun. Hi ha algun més difícil o complicat? Per 
què? 

Conclusions. Heu trobat alguna cosa útil per a la vostra investigació? Té 
alguna relació amb la víctima o amb algun sospitós? 

Què hem après? Reflexiona sobre tot allò que has aprés, ja sigui sobre el 
treball en equip, el material de laboratori i/o les propietats dels materials.  
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FULL DE TEXTUALITZACIÓ: EL DIARI D’INVESTIGACIÓ 

Investigador/a:  Prova:  
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COAVALUACIÓ “EL DIARI D’INVESTIGACIÓ” 

Agent Avaluat: Agent Avaluador: 

Què valorarem? Expert Aprenent Novell Observacions 

AC 

Ha respost a tot allò 

que es demanava 

l’enunciat? 

La seva  

redacció respon 

a tot el demanat. 

Ha respost a 1 o 

més de les idees 

demanades. 

No ha respost 

cap de les idees 

demanades. 
 

Quin ús ha fet dels 

connectors? 

Utilitza 4 o més 

connectors 

diferents en el 

text. 

Utilitza 2 o 3 

connectors 

diferents en el 

text. 

En general, no 

utilitza 

connectors o 

utilitza el mateix. 

 

AF 

Com és la seva 

lletra? 

Clara i 

entenedora 

A vegades costa 

d’entendre. 

Costa molt 

d’entendre. 
 

Com és la seva 

presentació? 

Ha respectat els 

4 marges. 

Ha respectat 3 

dels marges. 

Només ha 

respectat 2 o 

menys marges. 
 

Or 
Quantes faltes he 

trobat en el text? 
4 o menys. Entre 5 i 8. Més de 9 faltes.  

Lx 

Ha utilitzat paraules 

específiques? 

Sí, ha utilitzat 5 o 

més paraules 

específiques. 

Sí, ha utilitzat 

entre 1 i 4 

paraules pròpies 

del tema. 

No, no ha 

utilitzat cap 

paraula 

específica del 

tema. 

 

Ha utilitzat un 

vocabulari variat? 

Ha utilitzat un 

vocabulari variat, 

amb sinònims i 

antònims. 

Té algunes 

paraules i/o 

estructures que 

es repeteixen 

sovint. 

Té moltes 

paraules i/o 

estructures que 

es repeteixen 

sovint. 

 

Hi ha alguna 

interferència d’una 

altra llengua? 

No, no en té cap 

ni una. 
Sí, en té 1 o 2. 

Ha tingut 3 o 

més 

interferències. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 4 – LA NOTA DE SUÏCIDI 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

77 

MF 

Quin ús ha fet dels 

signes de 

puntuació? 

Ha fet un ús 

correcte dels 

signes de 

puntuació. 

Té 1 ó 2 errors 

en l’ús dels 

signes de 

puntuació. 

Té 3 o més 

errors. 
 

Totes les oracions 

estan en 

concordança 

gramatical? 

Sí, totes les 

oracions 

concorden en 

persona i 

nombre. 

Tinc 1 o 2 errors 

de concordança 

gramàtica. 

Tinc 3 o més 

errors de 

concordança 

gramatical. 

 

He utilitzat 

correctament els 

temps verbals? 

Sí, he emprat els 

diferents temps 

verbals 

correctament. 

Tinc 1 o 2 errors 

de temps 

verbals. 

Tinc 3 o més 

errors en els 

temps verbals. 
 

AC (Adequació i Coherència) – AF (Aspectes Formals) – Or (Ortografia) – Lx (Lèxic) – MF (Morfosintaxis) – TE (treball 

en equip) – LAB (ús del material de laboratori) 
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La nota de suicidio, conclusiones 

Objetivo de la actividad 

Recordad que analizada la prueba debéis realizar un informe 

sobre ella y enviárselo el teniente Caine. En esta ocasión el 

teniente os exige un informe oral, una nota de audio donde 

expongáis vuestras conclusiones. 

Recordad que vuestro informe debe explicar el resultado del análisis 

de la tinta de los rotuladores, si habéis encontrado alguno/s cuya 

composición coincida con la de la nota de suicidio. También debéis 

explicar cómo lo habéis descubierto, qué habéis hecho para lograrlo 

y qué conocimiento científico habéis utilizado.   

Una vez hecho, revisado y mejorado debéis enviárselo al teniente 

por correo electrónico a csiworldwide@escolacatalonia.cat con 

copia a vuestro/a inspector/a. 

Guía de la actividad 

Para realizar la actividad deberéis, 

● Identificar las ideas claves que vuestro informe debe tener. 

● Realizar un esquema de vuestro texto con las ideas claves a 

responder. 

● Completar el esquema con vuestras respuestas, aquello que 

responderéis. 

● Convertir vuestro esquema en un borrador de vuestro texto. 

● Coevaluar el borrador de un compañero/a y ser coevaluado 

por otro compañero/a. 
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● Mejorar vuestro texto incorporando las propuestas de mejora 

recibidas. 

● Leer varias veces vuestro informe, hasta que podáis 

exponerlo sin necesidad de leerlo. 

● Grabar la nota de audio. 

● Enviar la nota de audio al teniente con copia a vuestro 

inspector/a.  

● Recordad que todo correo debe tener un saludo y una 

despedida. Y que en este caso deben ser formales.  

Coevaluación 

Al finalizar deberás coevaluar el informe de un compañero/a 

utilizando la rúbrica proporcionada.  

● En esta actividad evaluaremos la presentación, la adecuación, 

el uso de conectores, la ortografía, el léxico, la morfosintaxis y 

la pronunciación. 

● Recordad, siempre que podáis, haced propuestas de mejora a 

vuestros compañeros y compañeras. 

● De igual modo, incorporad todas aquellas propuestas de 

mejora que os han realizado. 

● Utilizad la coevaluación para mejorar vuestro texto antes de 

pasarlo a limpio y enviárselo al teniente Caine.  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 4 – LA NOTA DE SUÏCIDI 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

80 

COEVALUACIÓN “LA NOTA DE SUICIDIO, CONCLUSIONES” 

Agente Evaluado: Agente Evaluador: 

Qué valoraremos Experto Aprendiz Novel Observaciones 

AC 

¿Ha respondido a 

todo lo que pedía el 

enunciado? 

Su redacción 

responde a todo 

lo solicitado. 

Ha respondido a 

1 o más de las 

ideas solicitadas. 

No ha respondido 

a ninguna de las 

ideas solicitadas. 
 

¿Qué uso ha 

realizado de los 

conectores? 

Utiliza 4 o más 

conectores 

diferentes en el 

texto. 

Utiliza 2 o 3 

conectores 

diferentes en el 

texto. 

En general no 

utiliza conectores 

o utiliza el mismo. 
 

Or 

¿Cuántas faltas 

hemos encontrado 

en su texto? 

4 o menos. Entre 5 y 8. Más de 9 faltas.  

Af 

¿Cómo es mi letra? 
Clara y 

comprensible 

A veces cuesta 

entender. 

Cuesta mucho 

entender. 
 

¿Cómo son las 

líneas que escribo? 

Las líneas son 

rectas y 

horizontales. 

Hay alguna línea 

que no es del 

todo recta y / o 

horizontal. 

La mayoría de 

líneas no son 

rectas o están 

torcidas. 

 

¿Cómo es mi 

presentación? 

He respetado los 

4 márgenes. 

He respetado 3 

de los márgenes. 

Sólo he respetado 

2 o menos 

márgenes. 
 

Lx 

¿Ha utilizado 

palabras 

específicas del 

tema a tratar? 

Sí, ha utilizado 5 

o más palabras 

específicas. 

Sí, ha utilizado 

entre 1 y 4 

palabras propias 

del tema. 

No, no ha 

utilizado palabras 

específicas del 

tema. 

 

¿Hay alguna 

interferencia de 

otra lengua? 

No, no tiene 

ninguna. 
Sí, tiene 1 o 2. 

Ha tenido 3 o más 

interferencias. 
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MF 

 

¿Qué uso ha hecho 

de los signos de 

puntuación? 

Ha hecho un uso 

correcto de los 

signos de 

puntuación. 

Tiene 1 o 2 

errores de 

signos de 

puntuación. 

Tiene 3 o más 

errores de signos 

de puntuación. 
 

¿Todas las 

oraciones están en 

concordancia 

gramatical? 

Sí, todas las 

oraciones 

concuerdan en 

persona y 

número. 

Tengo 1 o 2 

errores de 

concordancia 

gramática. 

Tengo 3 o más 

errores de 

concordancia 

gramatical. 

 

¿He utilizado 

correctamente los 

tiempos verbales? 

Sí, he utilizado  

los diferentes 

tiempos verbales 

correctamente. 

Tengo 1 o 2 

errores de 

tiempos 

verbales. 

Tengo 3 o más 

errores en los 

tiempos verbales. 
 

PR 

¿Cómo es la 

pronunciación del 

agente? 

El mensaje se 

entiende en su 

totalidad. 

Hay algunas 

palabras que no 

se entienden del 

todo bien. 

Hay alguna idea o 

ideas que no se 

han podido 

entender del todo. 

 

AC (Adecuación y Coherencia) – Or (Ortografía) – Af (Aspectos Formales) - Lx (Léxico) – MF (Morfosintaxis) – PR 

(Pronunciación) 
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AVALUACIÓ DE L’EXPEDIENT 4 

Activitat Àmbit/ Àrea Dimensió Instrument Tipus 

Acadèmia 
CSI: La 

Cromatografia. 

Llengua 
Castellana 

Comunicació 
Oral 

Qüestionari 
Edpuzzle 

Autoavaluació 

El Laboratori: 
la nota de 

suïcidi 

Medi 
Tecnologia i 

vida 
quotidiana 

Rúbrica Autoavaluació 
Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
en grup 

El Diari 
d’investigació: 

la nota de 
suïcidi. 

Medi 

Món actual 

Diari d’un 
investigador 

Coavaluació + 
Heteroavaluació 

Tecnologia i 
vida 

quotidiana 

Llengua 
Catalana 

Expressió 
Escrita 

Aprendre a 
Aprendre 

Aprenentatge 
en grup 

La nota de 
suicidio 

conclusiones 

Llengua 
Castellana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació 
Comunicació 

Oral 

Digital 
Instruments i 
aplicacions 
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BRIEFING 

En aquest expedient trobareu, 

● El briefing de l’expedient       

● El material necessari per fer les diferents activitats proposades.  

Per resoldre l’expedient realitzareu les següents activitats, 

□ Les Coartades. 

□ Les Proves Parlen. 

□ Conclusions, l’informe final. 

Llegenda 

 

 

 

Activitat 
Individual 

 Activitat 
Grupal 

En finalitzar l’expedient rebreu la següent insígnia 
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Les Coartades 

Objectiu de l’activitat 

Analitzades les proves cal prendre declaració als sospitosos i 

contrastar les seves coartades. 

Afortunadament per vosaltres alguns companys i companyes de 

la policia han fet aquesta feixuga feina, interrogant a tots i 

cadascun dels 6 sospitosos. 

Disposeu així de molta informació que caldrà analitzar i 

relacionar per determinar qui ha estat l’assassí o assassina de 

la doctora Oussedik.  

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● Els dos informes policials amb les coartades dels sospitosos. 

● Els dos fulls on analitzar les coartades dels sospitosos.   

 

Per fer l’activitat haureu de, 

● Resoldre les activitats de lògica que permetran determinar qui 

ha estat l’assassí o assassina de la doctora Oussedik. 

● Per resoldre-les caldrà, 

o Llegir les diferents pistes. 

o Identificar la informació rellevant i relacionar-la amb les 

diferents variables.  

o Completar la graella per determinar qui és 

l’assassí/assassina. 
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Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar en gran grup l’activitat. 

En aquesta activitat avaluarem, 

● La vostra capacitat per comprendre informació clau per la 

resolució del crim i per relacionar-la de forma lògica. 

● Com heu treballat en equip. 
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Informe Policial, Coartades (1) 

Aquestes son les declaracions dels altres tres sospitosos que el CSI 

ha interrogat referents al cas de la Dra Oussedik. S’ha fixat l’hora de 

la mort entre las 14 y las 16 hores. Ajudeu-los, així podreu saber en 

quin lloc estaven a l’hora del crim, a quina hora van marxar a casa 

seva i si les seves empremtes estan en alguna prova.  

Pistes 

1. Al Despatx hi havia dues persones, amb el mateix càrrec. Cap 

d’elles va sortir a primera hora. 

2. Les empremtes trobades als cereals, no son de la persona que 

estava al gimnàs, ni del que va sortir a les 17:00. 

3. A l’Oriol no li agrada fer esport. Va sortir després de la persona 

que va deixar les seves empremtes al vas. 

4. La persona que va sortir a les 18:00 treballa amb l’embut de 

decantació i la pipeta.  

5. Les empremtes trobades a la nota de suïcidi son del cap de la 

Dra Oussedik.  

6. Sergi Barjuan, despatx i les empremtes dels cereals no es 

corresponen entre sí. 

ATENCIÓ: No hi ha dues variables amb una mateixa qualitat. És a dir, 

que aquí tenim tres sospitosos, hores, proves i llocs  diferents. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 5 – LES PROVES PARLEN 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

85 

Full d’anàlisi de coartades (1) 
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Informe Policial, Coartadas (2) 

Los inspectores del CSI que han interrogado a tres de los 

sospechosos del caso de la Dra Oussedik han liado las 

declaraciones. Se ha fijado la hora de la muerte entre las 14 y las 16 

horas. Ayudadles, así podréis saber en qué lugar estaban a la hora 

del crimen, a qué hora se fueron a sus casas y si sus huellas están 

en alguna de las pruebas.  

Pistas 

1. El Dr. Jaume Casanovas salió apresuradamente de la 

Universidad antes de la persona que estaba en el despacho. 

En ninguno de estos casos aparecieron las huellas en la nota 

de suicidio. 

2. A las 17 h salió la sospechosa que estaba en el despacho. 

3. Las huellas encontradas en los cereales, son de la persona que 

salió una hora después del sospechoso que estaba en la 

cafetería. Las huellas de Sara Martí no aparecen y tampoco 

estuvo en la cafetería. 

4. La Dra Hellena Rossell, 18:00 y las huellas del vaso no se 

corresponden entre sí. 

5. La persona que estuvo en la copistería fue quien dejó las 

huellas en la nota de suicidio. 

¡ATENCIÓN! No hay dos variables con una misma cualidad. Es decir, 

que aquí tenemos tres sospechosos/as, horas, pruebas y lugares  

distintos. 
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Hoja de análisis de coartadas (2) 
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Les proves parlen 

Objectiu de l’activitat 

Estem a la recta final de la nostra investigació. Actualment 

disposem d’una gran quantitat de proves i informació. És el 

moment d’utilitzar totes aquestes evidències per fer parlar les 

proves, qui assenyalaran al veritable assassí/na de la doctora 

Oussedik. 

Per fer-ho haureu d’utilitzar tota la informació recollida per 

elaborar un plafó policial i dictaminar qui és el/la culpable, quin 

va ser el seu mòbil i com ho va poder fer. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● Exemples de plafons policials. 

● Imatges pel plafó. 

● Evidències de la investigació.  

● Una cartolina A3 de color blanc. 

● Tot el material que considereu necessari per elaborar el vostre 

pòster. 

● Llista de comprovació. 
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Per fer el vostre plafó haureu de, 

● Utilitzar el full de control per identificar aquells aspectes que ha 

de contenir el vostre plafó. 

● Incloure informació rellevant sobre la víctima i els 6 sospitosos. 

Aquesta ha de ser molt breu, esquemàtica. 

● Incloure les proves, la informació rellevant i relacionar-la amb 

la víctima i/o els sospitosos. Recordeu que ha de ser molt breu, 

● Afegir les localitzacions, els llocs, així com les hores on es 

trobaven cadascú dels implicats. 

● Establir les relacions entre la víctima, els sospitosos, les 

proves, les evidències, els llocs i les hores del fets. 

● Determinar qui ha estat l’assassí/ assassina. 

Avaluació 

Aquesta activitat s’avaluarà conjuntament amb l’activitat 

“L’informe final”, on esdevindrà el material de suport visual 

d’una presentació oral. 
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Exemples de Plafons Policials 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 5 – LES PROVES PARLEN 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

91 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 5 – LES PROVES PARLEN 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

92 

 

Imatges pel plafó 
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Evidències de la investigació.  

A continuació trobareu un seguit d’evidències que us seran de gran 

ajuda per organitzar les vostres idees, trobar relacions i mostrar-les 

en el vostre plafó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Evidències 

1. Des del principi se sabia de la mala relació de la Nora Oussedik 

i l’Ivan Drago. Era conegut per tot el personal de la Universitat. Tot 

ve des del principi, per una pífia de l’Ivan en l’anàlisi d’unes mescles. 

L’Ivan va veure a les 11h a l’investigador sortint de la cafeteria amb 

una safata a les mans. 

2. La Vicerectora és la seva cap de departament i sempre han 

tingut una relació molt cordial. Estava molt contenta de la seva 

productivitat amb les seves investigacions, no és el cas d’en Jaume 

Casanovas, ja que porta un any sense publicar res. 

3. El Dr. Jaume Casanovas és els seu col·lega, però no ens va dir 

en les primeres declaracions que havien estat parella el primer any 

que va arribar la Nora a Barcelona. Aquesta informació ens l’ha a 

proporcionat la veïna del mateix replà de casa seva. Després del 

primer any la Dra el va deixar. Actualment tenia parella però no sap 

qui. 

4. La becària Sara Martí, era amiga íntima de la Nora. Actualment 

té una relació sentimental amb l’Ivan Drago i assegura que l’antiga 

enemistat que hi havia entre ells ja no existia. Va veure com en Sergi 

Barjuan li pujava la safata 11:30 amb l’esmorzar. 
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5. El Vicerector Oriol Riera és el mentor de la Nora Oussedik, va 

ser la persona que la va recomanar per a ocupar el lloc que ocupava 

a la universitat. Havia estat la millor alumna que havia tingut. 

6. Tots i totes van poder enverinar a la doctora ja que estaven a 

la universitat. 

7. L’Oriol Riera, a les 12:30,  va veure sortir en Sergi Barjuan del 

despatx de la Nora donant un fort cop de porta, tot seguit de la 

doctora que el cridava per a que tornés a entrar per parlar-ho tots 

tres. 

8. Els únics que tenen el retolador amb la mateixa cromatografia 

son el vicerector, l’investigador i la becaria. Tots asseguren que 

l’única que li controlava el material d’oficina era la Sara Martí.  

9. En Sergi Barjuan, està destrossat per la mort de la doctora, no 

s’ho pot creure i no para de plorar. Reconeix que van tenir una 

discussió. Va ser perquè la Nora havia ensenyat, al Jaume, la seva 

investigació per a que li donés la seva opinió. Ell no hi estava d’acord. 

La setmana anterior li havia demanat que es casés amb ell i ella havia 

acceptat. 

10. El pigment de la tinta del retolador que es va fer servir per 

escriure la nota de suïcidi, no va ser trobat al cos de la víctima, per 

tant queda provat que la Dra no va escriure la nota. 

11. El darrer informe del laboratori forense dictamina que va morir 

per una reacció multi al·lèrgica, causada per la sal i el ferro. Cada 

substància per separat no hagués tingut efecte, però la combinació 

de les dues va ésser mortal. El sistema immunitari va respondre de 

manera exagerada causant un xoc anafilàctic. 
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12. Està clar que la persona que va preparar tot això va tenir la 

possibilitat d’estar en contacte amb totes tres proves.  

Llista de Comprovació 

En el meu plafó he inclòs, 

□ Fotografies, 

□ Víctima i informació rellevant, molt breu. 

□ Sospitosos i informació rellevant, molt breu. 

□ Proves i informació rellevant, molt breu. 

□ Llocs i hores. 

□ Relacions entre els personatges i els llocs. 
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L’Informe Final 

Objectiu de l’activitat 

Finalment heu descobert la persona responsable del crim. 

Sabeu com ho ha ver i el perquè. Així que és el moment 

d’elaborar l’informe final, aquell que enviareu a la fiscalia perquè 

pugui procedir a la seva detenció i posterior enjudiciament.    

El vostre informe ha d’explicar qui és l’assassí/ assassina, quines 

proves l’incriminaven i com heu determinat la seva culpabilitat. 

També haureu d’explicar com i perquè va cometre l’assassinat.  

El vostre informe l’haureu de presentar oralment davant dels vostres 

companys i companyes amb el suport del pòster que heu elaborat 

l’activitat anterior.  

Podeu i heu d’utilitzar tota la informació recollida i creada en els 

diferents expedients, així com utilitzar tot allò après en el vostre 

“training”. 

Guia de l’activitat 

Necessitareu el següent material, 

● Full de planificació “L’informe final”    

● Full de textualització “L’informe final”    

● Rúbrica de coavaluació “L’informe final”  

● Plafó policial, elaborat a l’activitat anterior. 

Per fer l’activitat haureu de, 

● Utilitzar el full de planificació per fer un buidatge de les vostres 

idees i organitzar-les. 
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● Utilitzar el full de textualització per desenvolupar les idees i fer 

l’esborrany de la vostra presentació oral. 

● Coavaluar l’esborrany d’un company/a i ser coavaluat per un 

altre investigador/a. Per fer-ho caldrà llegir el vostre text a un 

company/a. 

● Millorar el vostre text tot incorporant les propostes fetes pel 

vostre company/a. 

● Assajar la vostra presentació oral. 

Coavaluació 

En finalitzar haureu de coavaluar la presentació oral de l’informe 

final d’un company/a mitjançant la rúbrica proporcionada.   

En aquesta activitat avaluarem 

● El discurs de la vostra explicació, presentació, to de veu, 

comunicació no verbal, contingut, lèxic (ric i referent al tema). 

● Per altra banda i molt especialment la creativitat i originalitat en 

les exposicions i les vostres creacions en el plafó policial. 

● Recordeu, sempre que es pugui, feu propostes de millora als 

vostres companys i companyes. Fer-ho ajudarà a millorar en el 

futur. 
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FULL DE PLANIFICACIÓ: L’INFORME FINAL 

Investigador/a:  

¿Qui és l’assassí/ assassina?  

¿Quines proves l’inculpen? Expliqueu quines de les proves trobades a l’escena 
del crim l’incriminen directament. Quina informació us ha estat útil per poder 
determinar la seva responsabilitat. Justifiqueu les vostres respostes. 

¿Per què ho va fer? Quin va ser el mòbil del crim?  Utilitzeu la vostra 
creativitat. És el moment de fer volar la vostra imaginació i construir un relat 
creïble i possible sobre què va passar en els instants previs al crim. Tot està obert, 
tot és possible. Només cal que sigui coherent amb les proves i amb les 
informacions.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


EXPEDIENT 5 – LES PROVES PARLEN 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó, 2021 
 

 

100 

¿Com ho va fer? Una altra vegada, imaginació al poder. Expliqueu com es va 
dur a terme l’assassinat. Com va tenir accés l’assassí/ assassina als cereals i el 
got de la víctima. Utilitzeu tot allò treballat anteriorment.  

Aquest espai és per si considereu necessari afegir alguna cosa més. 
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HOJA DE TEXTUALIZACIÓN: EL INFORME FINAL 

Investigador/a:  
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COAVALUACIÓ “L’INFORME FINAL” 

Agent Avaluat: Agents Avaluadors: 

Què valorarem Expert Aprenent Novell Observacions 

CO 

Quin ús ha fet la 

llengua vehicular? 

Utilitza la llengua 

pròpia de 

l’assignatura. 

Utilitza la llengua 

pròpia però amb 

alguna 

interferència 

d’altres llengües. 

Utilitza la llengua 

pròpia però amb 

moltes 

interferències 

d’altres llengües. 

 

Ha estat fluida la 

seva presentació? 

Ha mantingut un 

ritme fluid encara 

que ha fet 

pauses per 

planificar el 

discurs. 

Ha mantingut un 

ritme poc fluid. 

S’ha fet entendre 

tot i que amb 

pauses i refent 

algunes frases. 

No ha pogut fer 

una presentació 

fluida. S’ha perdut 

i ha hagut de refer 

moltes frases. 

 

Com ha estat 

l’entonació? 

Ha utilitzat 

l’entonació per 

remarcar idees. 

Ha fet 

modificacions 

d’idees quan ha 

calgut. 

A vegades no ha 

sabut remarcar 

les idees amb 

l’entonació 

adequada.  

No ha variat 

l’entonació fent un 

discurs monòton. 
 

I el to de veu? 

El to de veu ha 

estat correcte, 

fent que se li 

hagi escoltat 

correctament 

des de qualsevol 

lloc de l’aula. 

El volum a 

vegades no ha 

estat adequat 

(massa alt o 

massa baix). 

En general, el 

volum ha estat 

massa alt o 

massa baix. 

 

Com ha estat el 

seu llenguatge no-

verbal? 

Fa les 

explicacions de 

cara als 

companys i 

sempre 

s’acompanya 

dels gestos 

adequats. 

Fa les 

explicacions de 

cara als 

companys i la 

postura és 

adequada. 

No parla tota 

l’estona de cara 

als companys i/o 

la postura és 

estàtica. 
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CP 

Estructura del 

guió 

El guió és 

complet i detallat 

i segueix un 

ordre coherent . 

El guió és 

complet i 

ordenat. 

El guió segueix un 

ordre clar però 

manca algun 

aspecte important. 

 

Coherència i 

estructura del 

discurs 

El text respon al 

que es demana, 

té un sentit 

global i 

encadena bé les 

frases. Utilitza 

els connectors 

correctament. 

Tot i mantenir un 

fil conductor 

l’estructura és 

poc clara. Utilitza 

de manera 

escassa els 

connectors 

El text resulta 

repetitiu amb pocs 

pronoms i 

sinònims. Utilitza 

alguns connectors 

però les frases no 

estan ben 

lligades.  

 

Lèxic 

Utilitza un 

vocabulari 

específic del 

tema i ric. 

El vocabulari és 

adequat i 

entenedor.  

El vocabulari és 

poc precís i 

repetitiu. 
 

Ús del suport 

La informació es 

complementa 

amb suport 

visual i/o sonor 

ric i fa una 

explicació 

completa del 

tema utilitzant el 

suport només 

com a guió. 

La informació es 

complementa 

amb suport 

visual i/o sonor 

adequat i fa una 

explicació 

correcta del 

tema però a 

vegades llegeix 

el suport escrit.  

Hi ha poc suport 

visual i/o sonor. I 

gairebé tota 

l’explicació del 

tema es fa llegint 

el suport escrit. 

 

Durada de 

l’exposició 

La durada és 

adequada 

L’exposició es 

passa una mica 

del temps o es 

queda una mica  

curta. 

L’exposició es 

passa molt del 

temps o es queda  

molt curta. 

 

CO (Comunicació Oral) – CP (Contingut de la Presentació) 
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AVALUACIÓ DE L’EXPEDIENT 5 

Activitat Àmbit/ Àrea Dimensió Instrument Tipus 

     

Les proves 
Parlen 

Llengua 
catalana 

Comprensió 
Lectora 

Rúbrica 
Autoavaluació + 
Heteroavaluació Aprendre a 

Aprendre 
Aprenentatge 

en grup 

L’informe final 
Llengua 

Castellana 

Expressió 
Escrita 

Rúbrica 
Coavaluació + 

Heteroavaluació Comunicació 
Oral 
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