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CSI: EL CAS DE LA PROFESSORA OUSSEDIK CURS: 6È SESSIONS 56h (8h setmanals) 2n TRIMESTRE 

JUSTIFICACIÓ.  

Suïcidi o assassinat? Aquesta és la resposta que l'alumnat haurà de respondre en aquesta capsa.   

Per fer-ho durà a terme una investigació científica fonamentada en la comprensió lectora, en l'elaboració d'hipòtesis però també en la comprensió i aplicació de les propietats de la matèria mitjançant les 

activitats en el laboratori per analitzar les proves de l’escena del crim. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 Dur a terme una investigació científica que permeti determinar el responsable d’un crim a partir de la documentació, anàlisis i tractament de les proves obtingudes a l’escena del crim. 

 Introduir i consolidar les unitats de longitud, capacitat i massa a partir de l’experimentació i aplicació en el context de l’escena del crim i de les pràctiques de laboratori. 

 Documentar els progressos en el cas així com un informe final que argumenti amb coneixement científic qui ha estat el/la responsable del crim utilitzant instruments analògics i digitals.  

 Fomentar l’autonomia i prendre consciència del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’auto i coavaluació. 

 Desenvolupar la competència comunicativa en el marc del treball en grup mitjançant la comunicació, el respecte i la valoració de les opinions pròpies i dels altres. 
 

METDOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 Per dur a terme d’investigació els infants alternaran el treball en petit grup i individualment. 

o Individualment i en petit grup duran activitats vinculades a l’adquisició i aplicació de nous continguts, competències i habilitats. 

o En gran grup es durà a terme la presentació dels diferents expedients, la lectura del briefing d’aquest, posada en comú de dubtes i/o problemes, així com es garantiran espais de debats vinculats 

al fet de compartir dubtes i aprenentatges realitzats. 

o Individualment es duran a terme activitats destinades a desenvolupar la competència comunicativa així com la competència digital i la d’aprendre a aprendre.  

 Es crearan els espais de treball en gran grup per compartir objectius, criteris i indicadors d’avaluació, així com per compartir dubtes i aprenentatges realitzats. 

 Al llarg de les sessions el docent durà a termes petites tutories que li permetran avaluar i regular el treball en grup i individual dels infants. 

 El desenvolupament del projecte s’articula al voltant dels 5 expedients que el conformen. 

o Tothom comença a l’hora per l’expedient 1. Per “tancar-ho” cal que tots els integrants del grup superin totes i cadascuna de les activitats proposades. En fer-ho, les persones que formen part 

del grup rebran la insígnia que acredita aquest fet així com el següent expedient. 

o Cal fomentar el treball cooperatiu, la cooperació entre iguals i fugir de la competició i l’avanç ràpid. 

 En les activitats d’expressió escrita es duran a terme processos de modelatge de la tipologia textual, així com dels processos de coavaluació i autoavaluació. Per fer-ho s’utilitzaran els instruments 

d’avaluació a disposició dels infants. 
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RELACIÓ CURRICULAR 

Dimensions Àmbit medi Continguts  Criteris d’avaluació 

Món Actual 

1.Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar 

estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per 

trobar respostes. 

Iniciació a l’activitat científica. 
● Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de 

qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball 
cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts 
d’informació.  

● Cerca i contrast d’informació en diferents suports (lectura de textos 
científics, d’imatges, gràfics...). 

● Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 
● Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el 

seu comportament. 
● Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental. 
● Instruments i objectes d’ús habitual al laboratori: coneixement i 

utilització. 
● Normes de seguretat en el laboratori: coneixement i aplicació.  

Matèria i energia. 
● Propietats dels diferents materials d’una mescla relacionant-les amb 

l’ús de diferents tècniques de separació de substàncies: imantació, 
filtració, decantació, evaporació i destil·lació. 

Comuns 
● MEDI CA4. Obtenir informació i recollir dades a 

partir de l’observació directa i indirecta utilitzant 
diferents tipus de fonts documentals (textuals, 
patrimonials, orals)  i experimentals. 

● MEDI CA5. Interpretar i comunicar els resultats de 
la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

● MEDI CA6. Trobar estratègies que millorin el 
treball cooperatiu a partir de l’anàlisi de les 
actuacions pròpies i la dels altres.  

Medi Natural 
● MEDI.N CA6. Planificar i portar a terme 

experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics 
i químics de la matèria: plantejar-se hipòtesis, 
seleccionar el material necessari, registrar els 
resultats i comunicar les conclusions, amb 
diferents llenguatges per mitjans convencionals i 
amb l’ús de les TAC. 

Tecnologia i 

vida 

quotidiana 

 

9. Utilitzar materials de manera eficient amb 
coneixements científics i criteris tecnològics, per 
resoldre situacions quotidianes. 
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Dimensions Àmbit lingüístic continguts Criteris d’avaluació 

Comunicació 

oral 

1.Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i escolars. 

2.Produir textos orals de tipologia diversa adequats a 

la situació comunicativa. 

● Producció de textos orals de diferents tipus i formats de l’àmbit 
personal i escolar amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to 
de veu o el gest a la situació comunicativa. 

● Comprensió i interpretació crítica i raonada de textos orals. 

● CAT CA1. Comprendre produccions  orals  
(conferències, exposicions, explicacions) 
provinents de diferents mitjans. Tenir capacitat 
per fer-ne una síntesi també oral a partir de les 
idees principals que s’hi han exposat 

● CAT CA4. Exposar temes de producció pròpia 
oralment (exposicions, processos, comentaris 
d’actualitat, entre altres) amb preparació prèvia, i 
adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la 
situació comunicativa. Utilització de material 
gràfic. 

Comprensió 

lectora 

5.Aplicar estratègies de comprensió per obtenir 

informació, interpretar i valorar el contingut d’acord 

amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit 

de la lectura. 

6.Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el 

format de cada gènere textual i el component 

semàntic de les paraules i de les estructures 

morfosintàctiques més habituals. 

● Comprensió del sentit global i específic d’un text de tipologia diversa 
en diferents formats i suports identificant les informacions literals i 
inferencials. 

● Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a 
continguts curriculars. 

●  

● CAT CA5. Aplicar tot tipus d'estratègies per 
comprendre el sentit global i la informació 
específica de textos escrits de tipologia diversa i 
en diferents formats. 

● CAT CA7. Respondre i formular preguntes 
referides als textos que s'han llegit (contes, 
poemes, articles, fullets informatius, entre 
d’altres) mostrant comprensió. 

Expressió 

escrita 

8.Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa i el destinatari. 

9.Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i 

estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les 

intencions i al destinatari. 

10.Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal en funció de la situació 

comunicativa. 

Nota de premsa, esquema de la matèria, diari 

d’aprenentatge i informe final. 

● Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar (intencions, 
destinatari, contingut possible), escriure (organització de la informació 
en paràgrafs, ús de connectors, relectura continua dels fragments 
escrits...) i revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne 
una lectura global per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i 
modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments). 

● Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i 
suports: narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, 
receptes, còmics… 

● Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema. 
● Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les 

mancances i confiança en un mateix per poder millorar. 
● Reflexió sobre el procés, l’organització i la planificació del treball, 

l’acceptació de l’error. Autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

● CAT CA6. Elaborar síntesis de textos escrits en 
forma d'esquema o mapa conceptual. 

● CAT CA11. Saber escriure textos de totes les 
tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui 
al tipus de text, a les intencions i al registre. 

● CAT CA12. Tenir capacitat per revisar i millorar els 
textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la 
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

● CAT CA15. Expressar idees a través d’esquemes. 
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Dimensions Àmbit Matemàtic continguts Criteris d’avaluació 

Resolució de 

problemes 

1 Traduir  un problema a una representació 

matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies 

matemàtiques per resoldre’l. 

2 Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord 

amb les preguntes plantejades. 

● Reconeixement de les magnituds de capacitat, volum, àrea, amplitud 
d’angles. 

● Comprensió i ús del sistema internacional de mesura i de les unitats de 
temps. 

● Equivalència d’unitats. Ús de l’equivalència tant numèrica com 
geomètrica en el procés de mesurar. 

● MAT CA3. Reconèixer i comprendre les situacions-
problema. Cercar i utilitzar xifres i signes adients 
per representar tot tipus de situacions-problema. 
Cercar, seleccionar i organitzar les dades 
necessàries. Estimar una resposta raonable. 
Expressar verbalment el procés de solució i la 
resposta de forma coherent i clara. Comprovar la 
validesa de les respostes. Reconèixer la validesa 
de diferents processos de resolució d’una situació- 
problema. 

● MAT CA7. Interpretar i  realitzar, amb els 
instruments de  dibuix i  els  recursos digitals 
adients, representacions espacials (itineraris, 
plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents 
concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres 
àrees 

● MAT CA9. Seleccionar de forma adequada a cada 
situació la unitat, instrument i estratègia de 
mesura de les magnituds de longitud, massa, 
capacitat, temps, superfície i amplitud angular, en 
entorns quotidians i en altres àrees. Realitzar 
l’estimació prèvia, la mesura, expressant el 
resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar 
l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en 
situacions on tingui sentit. 

Raonament i 

prova 

4.Fer conjectures matemàtiques adients en situacions 

quotidianes i comprovar-les. 

Connexions 

6.Establir relacions entre diferents conceptes, així 

com entre els diversos significats d’un mateix 

concepte. 

7.Identificar les matemàtiques implicades en 

situacions quotidianes i escolars i cercar situacions 

que es puguin relacionar amb idees matemàtiques 

concretes. 

Comunicació i 

representació 

8.Expressar idees i processos matemàtics de manera 

comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i 

escrit). 

Dimensions Àmbit Educació en Valors continguts Criteris d’avaluació 

Personal 

3.Utilitzar el qüestionament i l’argumentació per 

superar prejudicis i consolidar el pensament propi. ● Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 

● VALORS CA16. Identificar i rebutjar les causes que 
provoquen situacions de marginació, 
discriminació, injustícia social i violació dels drets 
humans. 
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Dimensions Àmbit Aprendre a Aprendre continguts Criteris d’avaluació 

Autoconeixement 

respecte 

l’aprenentatge 

2. Ser conscient del que se sap i del que cal 
aprendre. 

● Conscienciació del que l’afavoreix o  li dificulta vers el seu 
aprenentatge. 

● Planificació del les tasques d’aprenentatge. 
● Organització del seu entorn d’aprenentatge. 
● Conscienciació de la importància de totes les tasques i rols de treball 

cooperatiu/grup. 
● Autoavaluació i coavaluació 

● APAP CA2. Identifica i argumenta les dificultats 
que té respecte a alguns àmbits d’aprenentatge. 

● APAP CA9. Utilitza recursos per autoavaluar-se. 
● APAP CA23. Participa activament en l’elaboració 

cooperativa d’alguns resultats del treball en grup. 

Aprenentatge en 

grup 

5.  Utilitzar la interacció i les tècniques 
d’aprenentatge en grup. 
 

Dimensions Àmbit Digital continguts Criteris d’avaluació 

Instruments i 

aplicacions 

1.Seleccionar, utilitzar i programar dispositius 

digitals i les seves funcionalitats. 

3.Utilitzar programes i aplicacions de creació de 

dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en 

moviment. 
● Funcionalitats bàsiques dels dispositius 
● Captura i emmagatzematge de la informació. 
● Eines i aplicacions digitals 

● DIG CA1. Usar els dispositius (tauleta, ordinador, 
lupa binocular, PDI…), utilitzant-ne les 
funcionalitats bàsiques per poder-hi treballar.  

● DIG CA2. Enregistrar i editar arxius de so, imatge i 
vídeo. 

● DIG CA22. Utilitzar el registre adequat i les normes 
bàsiques de cortesia en els sistemes de 
comunicació (blogs, correu electrònic, 
videoconferència, ràdio…) 

Dimensió 

comunicació 

interpersonal i 

col·laboració 

7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i 

publicacions digitals. 

Dimensions Àmbit Artístic continguts Criteris d’avaluació 

Imaginació i 
creativitat. 

5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual 

amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i 

comunicar-se. 
● Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística. 

● ART CA4. Elaborar produccions artístiques que 
promoguin la valoració crítica del nostre entorn. 
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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

E1: Qüestionari “l’escena del crim” 
E2: Rúbrica d’autoavaluació “ l’escena del crim”. 
E3: Observació directa i diari d’aprenentatge de matemàtiques. 
E4: Rúbrica de coavaluació “La nota de premsa”. 
E5: Rúbrica de coavalaució de l’activitat “la primera deducción” 
E6: Qüestionari “el material de laboratori” 
E7: Rúbrica d’autoavaluació “la matèria”. 
E8: Rúbrica de d’autoavaluació el laboratori, “el got” 
E9: Rúbrica de coavalaució de l’activitat “diari d’investigació” 
E10: Rúbrica de coavalaució de l’activitat “el vaso, conclusiones” 
 

E11: Qüestionari “la disolución de cereales” 
E12: Rúbrica de d’autoavaluació “el laboratori, els cereals” 
E13: Rúbrica de coavalaució de l’activitat “los cereales, conclusiones” 
E14: Rúbrica de coavaluació “petites investigacions” 
E15: Qüestionari “la cromatografía” 
E16: Rúbrica de d’autoavaluació “el laboratori, la nota de suïcidi” 
E17: Rúbrica de coavalaució de l’activitat “la nota de suicidio, conclusiones” 
E18: Activitat de problemes de matemàtiques sobre les unitats de mesura. 
E19: Observació directa. 
E20: Rúbrica de coavaluació “l’informe final”. 

 

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SESSIÓ DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
AGRUPAMENTS  

I ESPAIS 
TEMPS MATERIALS 

INSTRUMENTS D’ 

AVALUACIÓ  

0 
[EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA] Elaborar la placa d’identificació de CSI. Ha d’estar feta una setmana abans de l’inici del 

projecte. 
Gran Grup 1h 

Cartolines 
Fitxa de 

l’investigador 
Fulls de plastificar 

- 

0 

[PERSONAL DOCENT] Preparar l’escena del crim. El dia anterior cal preparar l’escena del crim: cal dibuixar la silueta 

de la víctima seguint el model de la plantilla; disposar les 3 proves seguint la plantilla; i tancar l’escenari del crim 

utilitzant precinte, 

-    

1 

Presentar el cas de la doctora Oussedik: objectius d'aprenentatge, dinàmiques, mecàniques, criteris d'avaluació i 

instruments d'avaluació. Formar els grups de treball pel projecte garantint la heterogeneïtat dels grups.  

Expedient 1. Es lliura el primer expedient a cadascun dels grups de treball. En gran grup es procedeix a examinar el 

contingut, la lectura del briefing i a posar en comú els objectius i dubtes d’aquest expedient.   

Gran Grup 1h PDI / Expedient 1 - 

2 

[CATALÀ] Expedient 1. L’informe preliminar. Lectura de l’informe preliminar que exposa el cas de la doctora Oussedik. 

A continuació es fa la comprensió lectura del text que es coavalua en gran grup. També es presenten algunes imatges 

de l’escenari del crim, el perfil de la víctima i imatges dels principals sospitosos/es. 

Gran Grup 
Individual 

1h 
PDI / Expedient 1 

Informe 
preliminar 

E1 
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3 

[MATEMÀTIQUES] Expedient 1. L’escena del Crim. Cadascun dels grups d’investigació ha de documentar l’escena del 

crim tot realitzant un dibuix a escala de l’escena del crim. Per fer-ho hauran de mesurar angles, longituds, aplicar 

escales i treballar en equip. El producte final es s’autoavalua mitjançant la rúbrica d’autoavaluació de l’activitat, 

Gran grup 
Petit Grup 

2h 

PDI / Expedient 1 
Escena del Crim 
Instruments de 

Mesura 
Paper mil·limetrat 

E2 

E2 

4 

[MATEMÀTIQUES] Expedient 1. Les unitats de longitud. En petit grup analitzaran el document “Les unitats de 

longitud”. Després de fer-ho realitzaran les activitats del quadern de matemàtiques 6.3 de les pàgines 62 i 63. En 

finalitzar es coavaluarà en gran grup les activitats i es farà una reflexió final en el diari d’aprenentatge de matemàtiques, 

on explicitaran què han après, quins dubtes tenen i què han de repassar. 

Gran Grup 
Petit Grup 

4h 

PDI / Expedient 1 
Quadern Zoom 

6.3 
Diari 

d’aprenentatge 
de matemàtiques 

E3 

E3 

5 

[CATALÀ] Expedient 1. La nota de premsa. Individualment cada infant haurà d’elaborar una nota de premsa per 

informar als mitjans de comunicació de l’inici de la investigació. Es tracta d’un text escrit breu (50/75 paraules) que 

han d’elaborar a partir de la informació inicial i on han d’obviar informació important.  

Cal fer el modelatge amb el gran grup per extreure la base d’orientació. Fet el modelatge caldrà fer la planificació i 

textualització del text utilitzant els documents de l’expedient. Posteriorment es coavaluarà per parelles el text, primer 

fent una lectura en veu alta i desprès mitjançant la rúbrica de coavaluació. El producte final serà heteroavaluat pel 

docent qui farà el darrer retorn a l’infant.  

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 1 
Exemple Nota de 

Premsa 
Full de 

Planificació 
Full de 

Textualització 
E4 

E4 

6 

[VALORS] Expedient 1. La primera deducción. A partit de l’observació de les imatges dels 6 principals sospitosos cada 

infant haurà d’elaborar una hipòtesis sobre qui pot haver estat el responsable del crim. Per fer-ho hauran de fer un 

petit text predictiu  (50/75  paraules) on expliquin qui creuen que és el responsable i per què. El procés per crear el 

text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació mitjançant la rúbrica), millora 

i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a l’infant. 

Fet això, cada infant compartirà amb el gran grup el seu sospitós, moment que es pot aprofitar per un obrir un debat 

sobre estereotips i prejudicis socials (VALORS). 

En finalitzar es lliura als infants la insígnia del primer expedient. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 1 
E5 

Insígnia Expedient 
1 

E5 

7 
Expedient 2. El Got. Lliurament del segon expedient del cas, El Got. En gran grup es procedeix a examinar el contingut, 

la lectura del briefing i a posar en comú els objectius i dubtes d’aquest expedient.   
Gran Grup 30’ PDI / Expedient 2  
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8 

8 
[CATALÀ + MEDI] Expedient 2. El material de laboratori. Comprensió lectora sobre el material de laboratori que 

utilitzaran al llarg de l’expedient. Es realitza individualment i es coavalua en gran grup.  
Gran Grup 
Individual 

1h 

PDI / Expedient 2 
El Material de 

Laboratori 
E6 

E6 

9 

[CATALÀ + MEDI] Expedient 2. Acadèmia CSI: La Matèria. En grup es realitza la lectura d’un document que conté el 

coneixement científic relacionat amb la matèria i les seves característiques. Després de la lectura l’alumnat ha de fer 

un esquema a partir de les idees més importants del text. Activitat que es coavalua mitjançant la rúbrica 

d’autoavaluació. 

Gran Grup 
Petit Grup 

1h 

PDI / Expedient 
2La Matèria 

Material fungible 
E7 

E7 

10 

[MATEMÀTIQUES] Expedient 2. Les unitats de capacitat. En petit grup analitzaran el document “Les unitats de 

capacitat”. Després de fer-ho realitzaran les activitats del quadern de matemàtiques 6.3 de les pàgines 66 i 67. En 

finalitzar es coavaluarà en gran grup les activitats i es farà una reflexió final en el diari d’aprenentatge de matemàtiques, 

on explicitaran què han après, quins dubtes tenen i què han de repassar. 

Gran Grup 
Petit Grup 

3h 

PDI / Expedient 2 
Quadern Zoom 

6.3 
Diari 

d’aprenentatge 
de matemàtiques 

E3 

E3 

11 

Expedient 2. El Laboratori: el got. Pràctica de laboratori per analitzar la primera mostra. Consisteix en una separació 

d’una mescla de substàncies. Per fer-ho hauran de seguir les instruccions del document de l’expedient.  Donat que cal 

deixar estabilitzar les mescles després d’alguns processos aquesta activitat es farà de forma simultània a l’anterior. Es 

a dir, s’aniran alternant. En finalitzar l’activitat s’autoavalua mitjançant una rúbrica. 

Gran Grup 
Petit Grup 

2h 

PDI / Expedient 2 
El got 

Vasos de 
precipitats 
Embuts de 
decantació 

Pipetes 
Paper de filtre 

Coladors 
Cristal·litzadors 

E8 

E8 

12 

[CATALÀ] Expedient 2. Diari d’investigació, el got. Individualment s’elaborarà text que reflexionarà sobre l’activitat 

feta al laboratori. L’alumnat haurà de respondre en el text preguntes com quin era el problema? Què han fet per 

resoldre-ho? Què han descobert? i Què han après? El text ha de tenir entre 90 i 110 i es coavalua.   

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

3h 

PDI / Expedient 2 
Full de 

Planificació 
Full de 

Textualització 
E9 

E9 
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13 

[CASTELLÀ] Expedient 2. El Vaso, conclusiones. Individualment s’elaborarà un informe en llengua castellana adreçat al 

tinent Caine que s’enviarà mitjançant el correu electrònic. L’informe ha d’explicar què s’ha trobat a la primera prova i 

com s’ha trobat. El text ha de tenir entre 50-75 i es coavalua.   

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. 

En finalitzar es lliura als infants la insígnia del segon expedient. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 2 
E10 

Insígnia Expedient 
2 

E10 

14 
Expedient 3. Els Cereals. Lliurament del tercer expedient del cas, El Got. En gran grup es procedeix a examinar el 

contingut, la lectura del briefing i a posar en comú els objectius i dubtes d’aquest expedient.   
Gran Grup 30’ PDI / Expedient 3  

15 
[CASTELLÀ] Expedient 3. La dissolució de cereals. Comprensió oral en llengua castellana sobre el material de laboratori 

que utilitzaran al llarg de l’expedient. Es realitza individualment (edpuzzle) i es coavalua en gran grup.  

Gran Grup 
Individual 

 
1h 

PDI / Expedient 3 
Dispositius mòbils 
Qüestionari E11 

E11 

16 
Expedient 3. El Laboratori: els cereals. Pràctica de laboratori per analitzar la segona mostra. Consisteix en una 

preparació d’una mescla i posterior separació. En finalitzar s’autoavalua mitjançant una rúbrica d’autoavaluació. 
Gran Grup 
Petit Grup 

2h 

PDI / Expedient 3 
Els cereals 

Balança 
Aigua 

Vas de precipitats 
Batedora 

Bosses 
hermètiques 

Embut 
Imant 

Dispositiu mòbil 
E12 

E12 

17 

[MATEMÀTIQUES] Expedient 3. Les unitats de massa. En petit grup analitzaran el document “Les unitats de massa”. 

Després de fer-ho realitzaran les activitats del quadern de matemàtiques 6.3 de les pàgines 64 i 65.  

En finalitzar es coavaluarà en gran grup les activitats i es farà una reflexió final en el diari d’aprenentatge de 

matemàtiques, on explicitaran què han après, quins dubtes tenen i què han de repassar. 

Gran Grup 
Petit Grup 

3h 

PDI / Expedient 3 
Quadern Zoom 

6.3 
Diari 

d’aprenentatge 
de matemàtiques 

E3 

E3 
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18 

[CATALÀ] Expedient 3. Diari d’investigació, els cereals. Individualment s’elaborarà text que reflexionarà sobre 

l’activitat feta al laboratori. L’alumnat haurà de respondre en el text preguntes com quin era el problema? Què han fet 

per resoldre-ho? Què han descobert? i Què han après? El text ha de tenir entre 90 i 110 i es coavalua.   

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

3h 

PDI / Expedient 3 
Full de 

Planificació 
Full de 

Textualització 
E9 

E9 

19 

[CASTELLÀ] Expedient 3. Los cereales, conclusiones. Individualment s’elaborarà un informe en llengua castellana 

adreçat al tinent Caine que s’enviarà mitjançant el correu electrònic. L’informe ha d’explicar què s’ha trobat a la 

primera prova i com s’ha trobat. El text ha de tenir entre 50-75 i es coavalua i caldrà adjuntar un vídeo que confirmi la 

presència de ferro en els cereals. 

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. 

En finalitzar es lliura als infants la insígnia del tercer expedient. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 3 
E13 

Insígnia Expedient 
3 

E13 

 

Expedient 3. Proposta d’ampliació. Què podem fer per determinar la presència o no de sal en els cereals? Proposta 

d’ampliació que consisteix en dissenyar una pràctica de laboratori que permeti analitzar els cereals i detectar la 

presència de sal en ells. Els infants hauran d’elaborar individualment o en parelles una presentació oral amb un suport 

audiovisual on hauran d’explicitar el problema i els processos que han seguit per resoldre’l.   

En finalitzar l’activitat es coavalua en gran grup mitjançant la rúbrica de coavaluació de les petites investigacions 

científiques. 

Individual 
Parelles 

1h E14 E14 

20 
Expedient 4. La nota de suïcidi. Lliurament del quart expedient del cas, la nota de suïcidi. En gran grup es procedeix a 

examinar el contingut, la lectura del briefing i a posar en comú els objectius i dubtes d’aquest expedient.   
Gran Grup 30’ PDI / Expedient 4  
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21 

[CASTELLÀ] Expedient 4. La cromatografia. Comprensió oral en llengua castellana sobre una nova propietat de la 

matèria, l’adsorció selectiva, i la seva aplicació pràctica en la investigació, la cromatografia.  Es realitza individualment 

(edpuzzle) i es coavalua en gran grup.  

Gran Grup 
Individual 

 
1h 

PDI / Expedient 4 
Dispositius mòbils 
Qüestionari E14 

E15 

22 

Expedient 4. El Laboratori: la nota de suïcidi. Pràctica de laboratori per analitzar la tercera mostra. Consisteix en 

cromatografia dels retoladors dels sis sospitosos i de la mostra trobada a l’escena del crim. En finalitzar s’autoavalua 

mitjançant una rúbrica. 

Gran Grup 
Petit Grup 

2h 

PDI / Expedient 4 
Retolador escena 

del crim 
Retoladors 
sospitosos 

Paper de filtre 
Vas de precipitats 

Paper de filtre 
Aigua 
E15 

E16 

23 

[CATALÀ] Expedient 4. Diari d’investigació, la nota de suïcidi. Individualment s’elaborarà text que reflexionarà sobre 

l’activitat feta al laboratori. L’alumnat haurà de respondre en el text preguntes com quin era el problema? Què han fet 

per resoldre-ho? Què han descobert? i Què han après? El text ha de tenir entre 90 i 110 i es coavalua.   

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

3h 

PDI / Expedient 4 
Full de 

Planificació 
Full de 

Textualització 
E9 

E9 

24 

[CASTELLÀ] Expedient 4. La nota de suicidio, conclusiones. Individualment s’elaborarà un informe en llengua castellana 

adreçat al tinent Caine que s’enviarà mitjançant el correu electrònic. L’informe ha d’explicar què s’ha trobat a la 

primera prova i com s’ha trobat. El text ha de tenir entre 50-75. 

El procés per crear el text serà: modelatge, planificació, textualització, revisió (lectura en veu alta i coavaluació 

mitjançant la rúbrica), millora i lliurament. El producte final serà heteroavaluat pel docent qui farà el darrer retorn a 

l’infant. Finalment, cal enregistrar l’informe en forma de nota d’àudio i enviar-la al tinent Caine mitjançant el correu 

electrònic. 

En finalitzar es lliura als infants la insígnia del quart expedient. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 4 
E17 

Insígnia Expedient 
4 

E17 
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[CATALÀ]  Activitats de lògica, qui és qui. A llarg de l’expedient 4 es presentarà aquesta activitat en una de les sessions 

del pla lectura i es consolidarà en les següents. Es tracta de relacionar de manera lògica diverses informacions en una 

matriu de doble entrada per resoldre un enigma.  

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

30’ + 30’ 
PDI 

Activitat 1 
Activitat 2 

 

25 

[MATEMÀTIQUES]. Activitat individual de matemàtiques en que l’alumnat haurà de resoldre 7 problemes ambientats 

en el moment del descobriment i aixecament del cadàver. Problemes que demanaran l’aplicació del coneixement 

adquirit al llarg dels expedients 1,2 i 3. En finalitzar es coavaluarà en gran grup. 

Gran Grup 
Individual 

 
2h 

PDI 
Activitat 

Problemes 
E18 

26 
Expedient 5. Les proves parlen. Lliurament del cinquè expedient del cas, les proves parlen. En gran grup es procedeix 

a examinar el contingut, la lectura del briefing i a posar en comú els objectius i dubtes d’aquest expedient.   
Gran Grup 30’ PDI / Expedient 5  

27 

[CATALÀ] Expedient 5. Les coartades. En petit grups els infants hauran de realitzar dues activitats de lògica. Aquestes 

tenen per objectiu analitzar les proves i les coartades dels principals sospitosos a fi i efecte de descartar-ne la 

participació de 4. L’activitat es realitzarà en petit grup i es coavaluarà en gran grup. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

2h 

PDI / Expedient 5 
Coartades 

Fulls d’anàlisi 
E18 

E19 

28 

[CATALÀ - ARTÍSTIC] Expedient 5. Les proves parlen. Individualment s’elaborarà un plafó on es col·locaran les imatges 

dels sospitosos, de la víctima i de les proves. Els infants hauran d’utilitzar el coneixement i les evidències obtingudes 

per establir relacions entre tots ells. En fer-ho descobriran el veritable culpable de la mort de la doctora Oussedik.  

Gran Grup 
Individual 

2h 

PDI / Expedient 5 
Imatges pel plafó 

Cartolina Gran 
Material fungible 

 

29 

[CATALÀ] Expedient 5. L’informe final. Individualment s’elaborarà un informe final amb les conclusions de la 

investigació. Un informe que haurà de comunicar qui ha estat el responsable, com s’ha determinat la seva 

responsabilitat, com ho va fer i el perquè. Per fer-ho els infants hauran d’elaborar un text escrit a partir del procés de 

modelatge, planificació, textualització, revisió i millora. Un text que haurà de ser oral i que serà compartit amb el gran 

grup amb el suport del plafó elaborat a l’activitat anterior. L’activitat serà coavaluada per la resta del grup utilitzant la 

rúbrica de coavaluació “l’informe final”.  

En finalitzar es lliura als infants la insígnia del cinquè expedient. 

Gran Grup 
Individual 
Parelles 

4h 

PDI / Expedient 5 
Full de 

Planificació 
Full de 

Textualització 
E20 

Insígnia Expedient 
5 

E20 
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