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Guia didàctica                                                                             Nivell: I P 

 

Com ho han fet els éssers vius per canviar al llarg  del temps?  

 

Sessió 1  Ens organitzem 
 
Durant la primera sessió comencem a organitzar els grups cooperatius que seran els que 
funcionaran durant tota l’activitat. 
  
L’organització de la classe en grups cooperatius és indispensable per afavorir la interacció 
de tot l’alumnat i ajudar a la construcció conjunta de coneixement; al mateix temps facilita 
la gestió d’aula, ajuda a la millora de l’autonomia  i assegura la participació de tothom en 
el treball de grup.  
S’ha de destinar una bona estona a organitzar els grups, que es poden mantenir durant 
tota l’activitat. Els càrrecs assignats poden variar segons les necessitats de l’activitat. En 
aquest cas hem triat els de material, portaveu, organitzador i neteja; durant la primera 
sessió, a més a més d’organitzar els grups i repartir els càrrecs s’ha de discutir i acordar  
les funcions de cada un. Aquests acords del grup seran els que serviran par avaluar, al 
final de tot, el treball del grup 
És molt important que es disposi sempre d’una estoneta destinada a treballar 
individualment abans de començar el treball en grup, aqueta reflexió prèvia ha de 
permetre que tothom sigui capaç de fer alguna aportació personal al grup, cosa que és 
difícil d’aconseguir si no hi ha un treball individual previ. 
 
Es formaran els grups, de la manera que s’hagi acordat, es distribuiran els diferents 
càrrecs acordats i escriuran el contracte (1). Després el revisarem: cada grup explicarà 
què ha escrit i compartirem significats:  
 
Repartirem també en aquesta primera sessió els diaris individuals de l’alumnat (2 i els tres  
fulls següents que s’han de muntar en forma de llibret)  Explicarem que el diari servirà per 
registrar tot allò que vagin aprenent  durant la realització de la UD i servirà també per a 
l’avaluació final; el diari serà personal  però  qui vulgui podrà compartir les seves 
anotacions amb el grup. Al final de cada sessió dedicarem uns estona a omplir el full 
corresponent i a aclarir dubtes; en un primer moment  serà el petit grup  que ajudarà  els 
companys i companyes, si no n’hi ha prou amb aquesta ajuda  procurarem aclarir els 
dubtes en gran grup  
Explicarem també que l’avaluació final consistirà en contestar, al final de l’activitat 
didàctica, la mateixa pregunta que hem pregunta formulat a l’inici i que està escrita en el 
seu diari.  
 
              Com ho han fet els éssers vius per canviar al llarg del temps? 
 
En acabar el tema es recolliran tots els diaris  que serviran per l’avaluació. 
Expliquem també que els acords organitzatius i del que comporta cada càrrec serviran per 
avaluar el funcionament del grup i la participació de cadascú 
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Sessió 2    Exploració d’idees prèvies 
 
 
Partirem d’una situació hipotètica que acaba amb el planteig de dues preguntes  
 
“Imaginem que entrem en una màquina del temps i fem un viatge cap al passat, viatgem 
molts i molts milers d’anys enrere i després tornem cap al present, veient molts dels 
éssers vius que han existit i els que encara existeixen ara” 
 

Creieu que sempre han estat iguals els éssers vius?  
Si creieu que no, què penseu que  ha fet que canvie ssin  al llarg del temps? 

 
 
Cada infant té un full (3) per anotar les seves opinions i també disposaran d’una còpia per 
al recull del que ha dit el grup 
Començaran a funcionar els grups cooperatius pensant sobre aquestes dues preguntes, 
primer individualment, després en petit grup i finalment recollirem les aportacions de tots 
els grups  a la pissarra; durant la conversa procurarem que sorgeixin les preguntes guia 
que ens han de conduir durant la unitat didàctica. 
En aquest moment estructurem conjuntament les idees del grup tot realitzant un mapa 
d’idees. El paper del mestre és molt important en aquest moment perquè guia, pregunta i 
aclareix termes per acabar focalitzant el allò que ens interessa treballar 
 
 
 
Sessió 3    Introducció de nous continguts/estructuració de con eixements  
 
Com és que els fills i les filles s’assemblen als p ares i a les mares? 
Hem recollit en unes cartolines el mapa conceptual que vam elaborar entre tots a la 
pissarra, a cada una hi ha un títol general, les opinions de l’alumnat que hi estan 
relacionades i la pregunta que treballarem 
 
És important de remarcar la pregunta guia que serà la que conduirà l’activitat 
 
Pengem la cartolina amb l’objectiu de l’activitat a l’aula i la llegim 
 
Comuniquem als nens i les nenes l’objectiu de cada sessió, allò que aprendrem. 
El fet de comunicar els objectius és una guia important per a l’alumnat, el situa dins els 
procés d’aprenentatge, permet una més gran implicació i facilita l’autocontrol del procés 
que es porta a terme. 
 
Iniciarem aquesta  activitat relacionant-la amb la funció de reproducció dels éssers vius 
En aquesta activitat observarem plantes, per tant abans de plantejar-la haurem d’haver 
plantat. 
En el nostre cas, disposàvem de l’hort urbà de l’escola. Per tal d’establir ponts amb les 
activitats anteriors vam observar llavors diverses i ens vam plantejar preguntes 
encaminades a descobrir que dintre la llavor hi ha la informació que permet el creixement i 
la vida de la planta 
 
Portarem llenties, mill, veces, cànem i mongetes per tal d’enllaçar amb el tema que ells 
han estudiat anteriorment  
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Deixem una estona per observar les llavors i després en parlem 
Què son? 
Com podem sabem què en sortirà quan germinin? 
Què hem de fer? 
Com ho sap la llavor que ha de sortir una mongetera, ... ? 
 
Després de parlar-ne plantejarem un treball d’observació de les plantes de l’hort 
 

Totes les plantes que han nascut de llavors iguals són idèntiques? 
 
Triaran una de les espècies de plantes de què disposem i faran un dibuix  al natural de 
dues plantes  diferents de la mateixa espècie i es fixaran en   què tenen igual  i què tenen 
de diferent (4) 
 
El dibuix  del natural, a les ciències, no té una funció decorativa sinó que està íntimament 
lligat a l’observació, la descripció i la interpretació. Abans de començar a dibuixar hem de 
començar a observar conjuntament i parlar i decidir en quins  aspectes importants ens 
hem  de fixar a l’hora de fer el dibuix. 
També és important utilitzar la tècnica i els instruments que millor permetin recollir els 
aspectes que ens interessen. En aquest cas hem utilitzar llapis de color i retolador de 
punta fina per resseguir i remarcar detalls 
 
Els aspectes conceptual que hem de tenir en compte en les dues activitats que segueixen 
són  els següents: 
 

• El mascle i la femella de cada espècie aporten alguna cosa als fills 
• El que aporta cada progenitor està “escrit” a les cèl·lules 
• Els individus de la mateixa espècie, tot i conservar les característiques que els 

identifica com a espècie son diversos entre ells 
Per acabar i com a resum contestaran, treballant en grup, la següent pregunta.  
 
Què ho fa que els fills i les filles s’assemblin als pares i a les mares? (5)(1) 
Què hem après? Contestarem aquesta pregunta al final d’aquesta seqüència i ompliran un 
full del diari. 
 
 
Sessió 4    Introducció de nous continguts/estructuració de con eixements  
 
Pengem la cartolina amb l’objectiu de l’activitat a l’aula 
Per tal d’avançar en la resposta a aquesta pregunta plantegem un enigma que els nens i 
les nenes hauran de resoldre amb l’ajuda de pistes. (6 i els cinc fulls que segueixen; el 
primer és el guió de treball individual i la resta son les pistes, cada grup n’ha de tenir un 
joc. La pista 1 i la 2 s’han de muntar consten de dos fulls, davant i darrere) 
 
 
De vegades els ratolins ens semblen tots iguals per ò, de fet, tots tenen 
característiques diferents. Una de les diferències que podem observar és el color: hi 
ha una població de ratolins més clars  i una de més  foscos. Quins tindran més 
probabilitats de sobreviure en el medi en que viuen , els clars  o els foscos? 
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Per realitzar aquesta activitat els nens i les nenes treballaran  en grups   
Caldrà tenir còpies de les pistes per a cada grup  per tal que tothom pugui anar treballant. 
 
No és un joc de pistes, no guanya qui més corre, és molt important anar a poc a poc, 
pensar i mantenir l’organització del treball cooperatiu: pensar individualment abans de fer 
el treball amb el petit grup, posar en comú, recollir el treball del grup, tal com s’indica al full 
de guia de l’activitat 
 
Primer han de pensar la pregunta que planteja cada pista individualment, després han 
d’explicar-ho al petit grup i finalment poden girar les cartolines (de les pistes 1 i 2) per 
trobar ajuda, comprovar, afegir, ... 
En acabar en posa en comú el treball de tots els grups.  
Què hem après? Per acabar, individualment pensen i escriuen els principals aspectes 
apresos a una pàgina del diari 
 
 
 
Sessió 5 i 6     Introducció de nous continguts/estructuració de con eixements 
 
Quines semblances i quines diferències hi ha entre els éssers vius i els seus 
avantpassats? 
 
Com sempre posarem la cartolina amb l’objectiu a la pissarra 
Per contestar la pregunta  farem una classificació treballant amb animals diferents  
El marc que hem triat per treballar aquest aspecte és el dels animals de companyia: 
Els alumnes que puguin, poden portar un animal de companyia. Durant la primera sessió 
ens dedicarem observar i veure característiques de cada animal. Cada grup farà fotos i un 
dibuix individual d’un dels animals. 
Tal com hem dit anteriorment, abans de dibuixar dedicarem un bona estona a preparar la 
sessió concretant quins seran els aspectes que volem observar 
Cada grup pot observar un animal i compartir les seves informacions amb els companys 
Les fotos de les quals farem fotocòpies ens serviran per fer les diferents classificacions. 
Comencem classificant els animals. Cada grup farà una classificació dels  animals 
utilitzant els criteris que vulgui, després la presentarà a tot el grup, explicarà els criteris 
que ha tingut en compte, i com l’ha fet. La resta dels grup aportaran idees per tal de 
millorar-les 
 
 
Sessió 7    Introducció de nous continguts  
 
Volem introduir els infants en la classificació filogènica. 
Per treballar aquesta classificació hem de partir de pocs animals, molt coneguts pels 
alumnes i dels quals nosaltres tinguem la informació necessària, és per aquest motiu que 
hem triat els animals de companyia.  
Hem partit del materials de “La main à la pâte” que es poden consultar a la pàgina web del 
CEDEC  
L’activitat realitzada ha estat comuna per a tota la classe, hem realitzat un sol mural, tots 
els grups han contribuït fent les seves aportacions  
A la sessió anterior hem vist diferents maneres de classificar. Ara plantegem de fer-ne una 
classificació que ens mostrarà l’arbre genealògic dels nostres animals de companyia. Per 
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fer aquesta classificació tindrem en compte allò que tenen els animals i no podrem 
classificar segons allò que no tenen, que mengen, on viuen, .. 
Després de l’observació cada grup farà una llista de característiques dels animals que 
poden servir per classificar. 
 
Una vegada feta la llista cada grup omplirà una taula de doble entrada (7) amb les 
característiques que consideren rellevants per classificar. 
Posarem en comú les diferents propostes dels grups  (el fet que tots tinguin cap no ens 
serveix, per tant aquesta característica no la inclourem al quadre, que tinguin pèl, sí 
perquè n’hi ha que tenen ploma o escates, ...) 
 
Tot seguit omplirem la taula comuna per a tots 
Amb la taula  al davant, cada grup farà una proposta de classificació encerclant els 
diferents grups. Segurament haurem d’ajudar donat que els costarà de trobar la manera 
d’incloure grups dins els altres més generals. 
Una vegada acordada la proposta definitiva classificarem els animals a la part superior 
d’un paper d’embalar que haurem preparat abans 
 
Acabarem revisant la pregunta plantejada i contestant-la en el diari 
 
 
Sessió 8 i 9    Estructuració de coneixements/Aplicació 
 

Com sabem el que sabem? 
 
Per contestar aquesta pregunta pensarem i prepararem una representació d’allò que 
imaginem que faríem si fóssim científics i estudiéssim algun aspecte relacionat amb 
l’evolució de les espècies 
Per preparar la representació els alumnes han de pensar en: 
 
Com ho fan els científics i les científiques per conèixer? 
Quines pistes poden trobar? Espècies extingides, fòssils, esquelets trobats, canvis 
actuals, ... 
Quines eines o instruments utilitzen) 
Com poden saber si allò que han descobert es semblant al que va passar realment? 
Quant temps tarden en trobar explicacions a les preguntes que es fan? 
Com ho fan per explicar-ho a tothom? 
Per a què ha de servir el que han après? 
 
Primer dedicarem una sessió a preparar el guió de la representació i a discutir-lo 
conjuntament per tal de millorar-lo  durant la qual hem de tenir presents els aspectes 
anteriors 
 
Quan discutim i parlem de la representació sorgeixen les idees prèvies de l’alumnat sobre 
el treball científic, segurament ens trobarem amb molts estereotips. 
La majoria de l’alumnat ha sentit parlat d’aspectes relacionats amb l’evolució, ha vist 
pel·lícules, documentals, notícies, ... Algunes d’aquestes informacions poden ser 
recollides i utilitzades en aquest moment, d’altres no, caldrà parlar-ne per establir què 
sabem i què no. 
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L’objectiu d’aquesta activitat és d’arribar a la idea que el científics i les científiques es fan 
preguntes, busquen  evidencies, comproven, revisen,... intentem començar a  diferenciar 
les creences de les teories científiques. 
No pretenen parlar d’aquest tema sinó tan sols apropar, d’una manera lúdica, l’alumnat a 
la complexitat del treball científic 
 
Els nens i les nenes faran una primera revisió  que s’anirà modificant mentre van muntant i 
organitzant la seva representació 
Finalment, assajarem, ens disfressarem i farem la representació a companys i companyes 
d’una altra classe. 
 
 En acabar ompliran el full del diari corresponent. 
 
Sessió 10   Estructuració de coneixements  
 
Aquest sessió la destinem a l’avaluació. Els infants contestem individualment la pregunta 
inicial a la darrera pàgina del diari  
Va bé de recordar que han de tenir en compte què han après durant la realització de les 
activitats per tal de contextualitzar la resposta i aconseguir que pensin en allò que hem 
estat treballant que és el que tenen anotat en les diferents pàgines del diari. 
 
Finalment destinarem una estona a avaluar el treball del grup. omplen el full d’avaluació 
del treball del grup, el consensuen en petit grup (8)  
 
 
Les imatges han estat extretes de “l’origen de les espècies”. Diputació de Barcelona 
 
Si voleu saber més, veure les fotografies o aclarir algun aspecte concret, podeu consultar 
el treball de recerca en aquest adreça:  
 
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm  
 


