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 La Terra i el Sistema Solar 
Què en sabem? 

Nucli 

 Objectius  
Sintetitzar els coneixements adquirits. 

Realitzar un mapa conceptual amb un recurs digital. 

Realitzar un pòster digital. 

Respondre la qüestió plantejada en iniciar el tema. 

 Processos que es treballen de forma explícita 
• Elaboració d’un mapa conceptual amb l’aplicatiu bubbl.us. 

• Elaboració d’un pòster digital amb l’aplicatiu Glogster. 

• Elaborar un text en un document compartit. 

 Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de 1r d’ESO 

 Recursos emprats 
Aplicatiu en línia bubbl.us. 

Aplicatiu en línia Glogster. 

Document compartit a Google Docs. 

 Temporització 
Dedicarem una hora de classe a l’elaboració del mapa conceptual, del pòster i de la 
resposta a la pregunta inicial (segons el ritme personal és possible que l’alumne no 
pugui realitzar les tres tasques). 

Dedicarem una segona hora de classe a comentar la presentació (Google Docs 
compartit) que conté les respostes a les preguntes realitzades abans de començar la 
unitat didàctica. 

 Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Aquesta activitat servirà per sintetitzar els coneixement adquirits i col·lectivament a 
tot el grup per tancar el tema. 

Cal tenir present (coordinació amb l’equip docent) si els alumnes han utilitzat 
prèviament en altres matèries els recursos en línia (bubbl.us i Glogster). Si no els han 
utilitzat mai, segurament caldrà destinar alguns minuts a comentar el funcionament 
dels aplicatius (tot i que són molt intuïtius). 

No cal que tots els alumnes realitzin les tres tasques, podem personalitzar la feina a 
fer en funció del ritme i de les capacitats de cada alumne. També podem plantejar 
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el treball per parelles per tal de complementar algunes mancances individuals i per 
potenciar el treball col·laboratiu. 

En el bloc realitzat com a treball col·lectiu del grup-classe sobre el Sistema Solar hi 
podem embedir un dels mapes conceptuals i alguns dels pòsters temàtics realitzats 
pels alumnes. També seria interessant inserir-hi un enllaç a la presentació (a l’estil 
de FAQ, preguntes més freqüents). 

Lògicament la proposta d’utilitzar els recursos digitals en línia es pot reconvertir en 
una proposta d’elaboració d’un mapa conceptual a la llibreta o en un full de paper i 
l’elaboració d’un mural en cartolina per penjar físicament a la cartellera de l’aula, al 
passadís, a l’entrada de l’institut... 

 Aspectes tècnics a tenir en compte 
Els alumnes han de disposar d’ordinadors amb navegador i amb connexió a internet. 

 Documents adjunts 
• Full de l’alumnat (Word): ALUMNE – síntesi.doc 
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