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 La Terra i el Sistema Solar 
Què volem aprendre? 

Nucli 

 Objectius  

Cercar imatges. 

Proposar dubtes o preguntes que voldrem solucionar en desenvolupar el tema. 

 Processos que es treballen de forma explícita 

• Recerca a internet d’imatges significatives. 

• Edició d’imatges per redimensionar-les o retallar-les. 

• Redacció de preguntes i respostes. 

• Elaboració de forma col�laborativa d’una presentació (Google Docs) 

• Realització d’una tasca al Moodle (enviament de la imatge i la pregunta i de la 
resposta). 

 Alumnat a qui va dirigida 

Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 

Ordinador 

Internet 

Navegador 

Cercador 

Document compartit / Moodle 

 Temporització 

Aquesta és una activitat prèvia i de motivació de l’alumnat i es desenvoluparà en 
tres fases: 

• Explicació del professor de la tasca a realitzar per l’alumnat (10 minuts). 

• Recerca d’una imatge i realització d’una pregunta relacionada (l’alumnat la 
realitza fora d’horari lectiu, uns 15 minuts). 

• Posta en comú amb tot el grup-classe de les imatges i qüestions aportades 
individualment (30 minuts). 

En acabar el tema, cada alumne haurà de respondre una pregunta (la seva o no, 
segons criteri del professorat). Aquesta tasca també la realitzarà l’alumne fora de 
l’aula (uns 15 minuts). 

Finalment a l’aula es farà la posta en comú, per tancar el tema, de les preguntes i 
les respostes que els alumnes han pogut donar en acabar el tema (30 minuts). 
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 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

Aquesta sessió de motivació o d’introducció del tema caldrà realitzar-la uns dies (per 
exemple una setmana) abans d’iniciar el treball més continuat sobre el tema per 
donar temps a l’alumnat a realitzar la tasca encomanada. 

El professor demana als alumnes que facin una recerca d’imatges de la Terra i/o del 
Sistema Solar i que en seleccionin només una relacionada amb algun aspecte que 
desconeixen i del qual voldrien saber la resposta en acabar el tema. 

Aquesta imatge juntament amb la pregunta caldrà que la facin arribar al professorat, 
en aquest cas es proposa la utilització d’una tasca al Moodle o bé incorporar-la en un 
document compartir per tot el grup (tipus presentació de Google Docs). En ambdós 
casos cal que prèviament l’alumnat estigui familiaritzat amb l’entorn de treball o, en 
cas contrari, caldrà dedicar una sessió a comentar-ne el funcionament. 

En previsió que l’alumnat no realitzi la tasca encomanada o bé que les imatges i les 
preguntes suggerides no tinguin l’abast desitjat, el professorat disposarà com a 
alternativa d’una col�lecció d’imatges i preguntes prèviament preparades que pot 
incloure parcialment o total entre les propostes dels alumnes. Podeu trobar un model 
d’aquest full en el document annex Models – Inici.doc. 

Si el professorat escull el Moodle per enviar la tasca als alumnes aleshores tindrà la 
feina addicional de realitzar la presentació pels alumnes. 

En el cas de fer una presentació amb Google Docs de forma col�laborativa, hi ha el 
risc que entre tots els alumnes no aconseguim fer una presentació prou exitosa (però 
això també és pedagògic). Per minimitzar la probabilitat de fracàs, el professorat 
haurà de donar pautes clares per a les intervencions dels alumnes (per exemple: 
imatge de 200x200 a l’esquerra, pregunta a la dreta d’una mida de 20 punts, text i 
espai reservat per a la resposta). El document Presentacio – Inici.ppt pot servir de 
model. 

Cal valorar la conveniència o no que cada alumne signi la seva qüestió i imatge. 

En fer la presentació al grup-classe el professorat ha de procurar que l’alumnat vegi 
la presentació com una tasca pròpia amb un conjunt de reptes que han de solucionar 
plegats al llarg del desenvolupament del tema. 

Al llarg de la unitat intentarem fer referència a les preguntes proposades pels 
alumnes a mesura que es puguin anar responent.  

En acabar el tema haurem de completar la presentació amb les respostes a les 
qüestions: una proposta d’avaluació del grup que també podem realitzar de forma 
col�laborativa. 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 

Cal vetllar perquè tots els alumnes puguin realitzar la tasca: accés al Moodle, 
disponibilitat de correu electrònic, alta al Google Docs, compartir amb tots els 
alumnes la presentació, accés a internet des de casa o des de la biblioteca... 

L’alumnat ha de ser capaç de redimensionar les imatges a una mida concreta i per 
tant ha de conèixer el funcionament d’algun editor d’imatges. 

El professor ha de vetllar perquè la presentació tingui una certa coherència de 
contingut i de forma. 

 Documents adjunts 
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• Full de models d’imatges i de qüestions: Models – Inici.doc 

• Model de presentació: Presentacio – Inici.ppt 


