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Mascle o femella;  
Dibuixar per aprendre ciències 

Nucli 
 
 
Objectius  
 
 Fer palesa l’importància del dibuix naturalista com a vehicle per a 
l’observació i descripció d’organismes, d’estructures... 
 Potenciar l’observació i la descripció acurades de grups d’organismes, en 
aquest cas dels insectes.  
 Afavorir el treball en grup i el procés de coavaluació  
 Compartir uns criteris per avaluar un “bon dibuix” naturalista 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 
Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de 
materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i 
dels éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per a ser 
investigades. 
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació de 
materials i éssers vius 
Construcció de representacions de models sobre la 
matèria, els éssers vius i la Terra i l’Univers coherents amb les observacions 
realitzades Disposició a revisar els models en funció de les dades recollides 
i les opinions fonamentades dels companys i companyes 
 
Alumnat a qui va dirigida 
1r d’ESO 
 
Temporització 
Si l’activitat es desenvolupa en tot el seu detall pot necessitar més de 2 
sessions 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Roser Bosch, va fer aquesta “proposta de dinàmica d’aula que afavoreixi 
l’aprenentatge del dibuix naturalista”, en el marc de formació de formadors del 
CDEC, 2010.  
 
L’autora proposa la següent seqüència d’ensenyament-aprenentatge : 
 
Fase d’introducció i construcció de coneixements 
 
Exposició dels dibuixos realitzats 
Activitat 2: (sessió 2)  
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 Reflexió individual: “quin dibuix triaries? Per què el triaries? Com es 
podria millorar?  
 Posada en comú: (van apareixent criteris d’avaluació) 
 Síntesi del professor/a sobre els Criteris d’avaluació.  
 S’escriuen els criteris d’avaluació en net 

Activitat 3: (sessió 3) 
 Realització d’un nou dibuix, tenint en compte els criteris d’avaluació 
acordats 
 Intercanvi de dibuixos entre l’alumnat 
 Coavaluació dels dibuixos: “crec que està molt bé perquè...” “podria 
millorar si...” 
 Comentari sobre com ha anat la coavaluació  

Activitat 4: (sessió 4) 
 Completar, individualment la base d’orientació incompleta que es 
proposa  
 Posada en comú de la base d’orientació (s’escriu en net i se’n fan 
fotocòpies per a cadascú) 

 
 
Fase d’aplicació 
 
Realització de noves observacions i nous dibuixos naturalistes, tot aplicant els 
coneixements apresos 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Proposta didàctica 
Fotografia descriptor 
 
 
 
 


