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Síntesi d’idees clau sobre els vegetals 
Nucli 

 
 
Objectius  
 

- Fer una síntesi, mitjançant un mapa conceptual, de les funcions de 
nutrició, relació i reproducció dels vegetals.   

 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat molt bàsica i general, adaptable a la gran majoria 
d’alumnat de 1r d’ESO. Poden requerir una mica d’ajuda per part del 
professorat i dels companys/es aquells alumnes nouvinguts que tenen encara 
dificultats amb el català, i alguns alumnes que segueixin un Pla Individualitzat 
a causa d’un retard escolar greu.  
 
 
Recursos emprats 
 
Arxiu de l’activitat; programa Cmap Tools. 
 
 
Temporització 
 
Uns 120’ en total. L’elaboració per parelles de la primera versió del mapa 
conceptual requereix uns 40’. La discussió a nivell de petit grups homogenis 
(alumnes que han treballat el mateix tipus de mapa conceptual) de 4 dels 
mapes es pot fer en uns 20’. De deures han de fer les modificacions que 
considerin rellevants. 
A la segona sessió, cal preveure uns 30’ per fer els mapes globals en grups 
heterogenis (alumnes dels 3 mapes diferents) de 6 persones i 30’ més per la 
posada en comú i discussió a nivell del grup – classe d’un parell o tres de 
mapes. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat que té per títol Síntesi d’idees clau sobre els vegetals, com indica 
el seu nom és una activitat de síntesi i estructuració de les idees clau 
tractades fins el moment al llarg de la seqüència. 
Donada la gran quantitat i complexitat de conceptes treballats es divideix el 
mapa global en 3 mapes menors, un per cada funció vital tractada: nutrició, 
relació i reproducció. Els alumnes s’agrupen per parelles i elaboren una 
primera versió del mapa conceptual de la funció que els ha estat adjudicada. 
Se’ls dóna el llistat de conceptes que han d’incloure al mapa. Després 
s’ajunten dues parelles que han fet una mateixa funció i es coavaluen els 
mapes. Després de rebre suggeriments d’una altra parella, tenen com a 
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deures fer les modificacions que considerin rellevants per millorar el seu 
mapa conceptual. 
A la segona sessió, es formen grups heterogenis (3 mapes diferents) de 6 
alumnes per elaborar un mapa conceptual global on hi constin tots els 
conceptes. Finalment, cal fer la posada en comú i discussió a nivell del grup – 
classe del nombre de mapes conceptuals globals que el professor/a consideri 
necessari. 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Convé poder disposar de mobiliari d’aula que sigui mòbil i permeti combinar 
estones de treball individual amb d’altres de treball en petit grup, així com 
posades en comú. 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: síntesi plantes_alumne.pdf 
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