
Memòria Llicència d’Estudis  Elaboració de seqüències didàctiques

Elaboració de seqüències 
didàctiques

Les aplicacions de la Física i Química
en la Meteorologia

Un projecte de treball per a l’elaboració i l’experimentació de materials curriculars 

per a l’ensenyament de les Ciències de la Naturalesa a l’ESO, des d’una 

perspectiva CTSA d’alfabetització científica de l’alumnat

Autoria: Dolors Vidal (amb la llicència) i Juli Tena

Tutora: Neus Sanmartí i Puig

Centre de treball: IES Manuel Sales i Ferré

Àrea: Ciències de la Naturalesa

Curs 2005-06

Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Dolors Vidal i Juli Tena Página 1 16/10/yyyy 



Memòria Llicència d’Estudis  Elaboració de seqüències didàctiques

ÍNDEX

Apartat Títol Apartat Pag.

1 Introducció 3

2 Treball dut a terme 5

3 Resultats obtinguts 10

4 Conclusions 14

5 Relació dels materials continguts en els annexos 16

6 Bibliografia comentada 17

7 Agraïments 20

8 Per què dissenyar seqüències didàctiques? 22

9 Seqüència didàctica: “Què hi ha aquí?”. Guia alumnat 30

10 Seqüència didàctica: “Què hi ha aquí?”. Guia professorat 96

11 Seqüència  didàctica:  “Ei,  ens  anem  d’excursió!”.  Guia 
alumnat 188

12 Seqüència  didàctica:  “Ei,  ens  anem  d’excursió!”.  Guia 
professorat 223

Dolors Vidal i Juli Tena Página 2 16/10/yyyy 



Memòria Llicència d’Estudis  Elaboració de seqüències didàctiques

INTRODUCCIÓ

Antecedents del tema objecte de l’estudi

L’any 2002 el Departament d’Educació va endegar el Programa de Formació de 
Formadors  per  a  l’Ensenyament  de  Ciències  a  l’ESO  (PFECE)  del  qual  vaig 
formar part des del començament. 

Un cop engegat el programa, es varen configurar diferents grups de treball per a 
dur  a  terme  l’elaboració  de  seqüències  didàctiques  com a  mitjà  de  recerca  i 
d’actualització en l’ensenyament de les ciències a l’ESO. El Juli Tena i jo mateixa, 
vàrem formar el grup “Terres de l’Ebre” amb la idea de dissenyar una seqüència 
didàctica de Meteorologia on s’estudiaren els continguts de Física i Química de 
l’àrea de ciències del  currículum de l’ESO, en la línia d’afavorir  l’alfabetització 
científica del nostre alumnat.

Després de dissenyar un primer esborrany amb els punts que volíem tractar, aviat 
vam veure  que  l’extensió  del  material  seria  excessiva  i  vàrem fer  la  primera 
subdivisió.  Així  que  la  nostra  seqüència  es  circumscriuria  als  continguts  de 
Química.  D’aquí  va sortir  la  seqüència  didàctica  “La Química de l’aire”,  que 
podeu  trobar  penjada  a  la  pàgina  del  CDECT  (http://www.xtec.cat/cdec).   Els 
continguts de Física quedaven a l’espera de poder-los desenvolupar en  una altra 
ocasió.

En sortir la convocatòria de Llicències retribuïdes per al curs 05-06, vàrem pensar 
que podríem presentar un projecte per a elaborar les seqüències de Física que 
completaren la nostra idea inicial i  dissenyar un material amb el que ensenyar 
Física a través d’activitats CTSA, és a dir, activitats que relacionen la Ciència amb 
la Tecnologia, la Societat i el Medi Ambient. El resultat d’aquest projecte és el que 
a continuació us anirem presentant.

Explicació del tema

El  terme  “Seqüència  Didàctica”  és  el  terme  amb  el  que  a  Catalunya  fem 
referència a les unitats didàctiques d’extensió més curta, d’unes sis hores de 
durada  (pot  ser  més,  o  menys).  Vàries  seqüències  didàctiques  d’aquesta 
extensió, poden servir per a configurar una Unitat Didàctica (de deu, de vint 
hores, ...). 

La nostra idea inicial  era fer quatre seqüències didàctiques per treballar els 
continguts  de  Física  i  Química  de  l’ESO,  contextualitzades  amb  diferents 
aspectes de la Meteorologia, com hem indicat més amunt. En un principi eren 
les següents seqüències:

• La Química de l’aire (elaborada abans de fer aquesta llicència).

• Estudiem les forces, el moviment i l’energia en Meteorologia.

• Treballem les ones, l’electricitat i el magnetisme en Meteorologia.

• Implicacions de la Meteorologia en la Societat.
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Com  concretarem  en  els  apartats  següents,  amb  l’estratègia  d’elaborar 
seqüències  didàctiques per  part  del  professorat,  es  potencia  la  introducció  de 
noves formes d’ensenyament  amb activitats  CTSA.  Aquestes activitats  han de 
resultar atractives i interessants per a l’alumnat. Hem de situar l’alumnat davant 
de situacions-problema d’un context determinat (la Meteorologia en el nostre cas) 
que hauran d’intentar resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, tot aplicant 
els coneixements de les diferents matèries adquirits al llarg de l’ESO. 

Aquest procés ha de facilitar l’alumnat l’adquisició de les competències en l’ús del 
seu coneixement científic. Això contribuirà al seu desenvolupament personal, i el 
farà més capaç de deliberar, d’analitzar i d’argumentar de forma crítica i raonada 
la realitat que viu cada dia.

La funció del professorat que elabora les seqüències, és aconseguir la implicació 
de l’alumnat en la seva alfabetització científica. El primer pas de l’elaboració de 
seqüències és decidir el tema que serà motiu d’estudi. I després, seleccionar i 
seqüenciar  les  activitats  que  es  treballaran  en  la  seqüència,  seguint  la 
metodologia que més avant expliquem.

Objectius i resultats proposats

La  il·lusió  amb  la  que  comença  el  disseny  de  les  seqüències  didàctiques, 
engresca tant en la recerca de les activitats que s’hi proposaran, que s’han de fer 
contínuament  nous  plantejaments.  Així  que  els  objectius  inicials  s’han  d’anar 
remodelant per fer-los més realistes i pràctics. 

Tant la seqüència de “La Química de l’aire” elaborada abans d’aquesta llicència,  i 
d’altres  seqüències  elaborades  pels  grups  de  treball  del  PFECE,  així  com el 
material  que hem anat fent  durant els dos primers trimestres de llicència,  han 
estat consultats i  experimentats en part pel professorat (en cursos de formació 
sobre l’elaboració de seqüències didàctiques, per companys i  companyes propers 
a nosaltres i també en alguna ocasió pel mateix l’alumnat). 

En tots els casos, la impressió i l’opinió era que les seqüències requerien moltes 
hores per poder-les aplicar tal i com les presentàvem. Això ens va decidir canviar 
el plantejament inicial de fer les tres seqüències de Física (que haurien quedat 
massa llargues i difícils d’aplicar tal i com les anàvem fent).

Juntament amb la tutora que ens ha orientat en l’elaboració d’aquest treball, la 
professora Neus Sanmartí, vàrem decidir ordenar el material fet fins aleshores, en 
“mòduls” de més curta durada que treballaven un contingut més específic, com 
després concretarem. Aquests mòduls contenen activitats que poden constituir 
(sense haver de fer gaires modificacions) una seqüència didàctica. Apareixeran 
tots junts en l’annex d’aquesta llicència.

A partir del tercer trimestre, ens vàrem fixar l’objectiu de dissenyar una seqüència 
didàctica  curta  (de  sis  a  vuit  hores  de  durada)  que,  seguint  l’estructura  que 
caracteritza les seqüències didàctiques, pogués servir de model més realista per 
veure com elaborar aquest tipus de material. 
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Les activitats seqüenciades que presentem als mòduls curts (o d’altres que el 
professorat considere adients) poden servir com a base per al disseny de noves 
seqüències didàctiques. 

Finalment, hem fet dues d’aquestes seqüències model: 

1. “Què hi ha aquí?”, seqüència que treballa les unitats de mesura amb els 
instruments d’una caseta meteorològica, per a segon d’ESO, i 

2. “Ei, que ens anem d’excursió!”, amb la que es treballen els gràfics que 
representen  les  variables  meteorològiques  de  l’Edumet,  adreçada  a 
l’alumnat de quart d’ESO.

Al  començament  de  les  guies  del  professorat  de  cadascuna  de  les  dues 
seqüències curtes proposades, hem concretat les orientacions per tal de facilitar-
ne la seva aplicació a l’aula. També indiquem el professorat els passos a seguir 
en el procés d’elaboració de seqüències amb una presentació en Power Point que 
trobareu  a  la  carpeta  “La  recerca  didàctica  i  l’Elaboració  de  seqüències 
didàctiques” del CD d’aquesta llicència. 

TREBALL DUT A TERME

Pla de treball (compliment)
Com hem explicat més amunt, l’extensió del material elaborat ens ha forçat a fer-
ne la seva reestructuració per facilitar que el professorat tingués més ocasions per 
poder-lo aplicar.

A partir del tercer trimestre, vàrem dedicar el nostre temps i els nostres esforços 
en l’elaboració dels dos models de seqüència més curts, moment a partir del qual 
el procés es va fer més lent.

Com el problema de la manca de temps ja l’intuirem des de bon començament, en 
el segon informe de progrés ja vam considerar la possibilitat de descartar fer una 
de  les  coses  que  teníem  pensades  des  del  principi.  Ens  referim  al  disseny 
d’activitats per a realitzar amb l’ordinador, com ara Caceres de tresors, Miniunitats 
didàctiques, activitats en l’entorn JClic i amb l’Interactive Physics. 

Com hem constatat que, en general, aquests recursos no se solen utilitzar per 
part del professorat, volem explicitar en aquesta memòria, les possibilitats que la 
xarxa ens ofereix en aquest camp, amb la finalitat que, a poc a poc, ens anem 
acostumant a introduir-ne (i fins i tot dissenyar-ne) activitats d’aquest àmbit.

En la xarxa s’hi poden trobar activitats de les tres primeres (Caceres de tresors, 
Miniunitats  didàctiques,  activitats  en l’entorn JClic)  ja fetes i  molt  interessants, 
alguna de les quals incloem en les activitats que proposem a les seqüències. 
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Nosaltres  ens  hem  dedicat  més  a  la  darrera  i  hem  dissenyat  activitats  de 
l’Interactive Physics que poden servir de model per a explicar el comportament de 
l’aire, protagonista indiscutible en totes les activitats proposades en aquest treball.

Metodologia emprada

Hem de distingir dues etapes en la metodologia emprada. En la  primera etapa 
del  treball,  duta  a  terme els  dos  primers  trimestres  del  curs  06-  07,  podem 
distingir tres fases. 

Una primera fase de recerca d’activitats CTSA (en la bibliografia i en Internet) i de 
les idees prèvies de l’alumnat sobre els conceptes físics que preteníem treballar, 
per a estudiar els continguts de Física d’ESO contextualitzats en els fenòmens 
meteorològics més quotidians. Malgrat haver arribar a tenir-ne un banc d’activitats 
considerable,  aquesta  etapa  no  ha  acabat  mai  perquè,  en  les  successives 
modificacions fetes al llarg de treball, sempre ha hagut detalls per canviar que 
requerien noves consultes.

En la segona fase, vàrem procedir a l’estructuració dels continguts i apartats que 
definitivament constituirien el material final. Aquest procés va requerir l’anàlisi de 
les activitats, la valoració dels avantatges o de les dificultats de la seva aplicació, 
... En definitiva, estudiar la seva idoneïtat.

Finalment,  la  tercera  fase d’aquesta  etapa  consistiria  en  l’adaptació  de  les 
activitats seleccionades al format del text que constituirà el material elaborat i que, 
definitivament,  presentem en l’annex com a mòduls.  En aquelles activitats que 
hem considerat  convenient,  hem afegit  les  orientacions per  al  professorat  per 
facilitar-ne la seva aplicació. 

A partir del tercer trimestre aproximadament, podem considerar que comença la 
segona etapa del treball, en la que, si bé no canvia totalment la metodologia 
emprada,  sí  prenem la  decisió  de  centrar  la  nostra  feina  en  l’elaboració  d’un 
model  de  seqüència  didàctica  més  curta,  amb  el  corresponent  Quadern  de 
l’alumnat i el Quadern del professorat. Finalment com hem especificat més amunt, 
vàrem fer-ne dos, de models: 

“Què hi ha aquí?”,  seqüència que treballa les unitats de mesura amb els 
instruments d’una caseta meteorològica, per a segon d’ESO, i 

“Ei,  que ens anem d’excursió!”,  amb la  que es treballen els  gràfics que 
representen les variables meteorològiques de l’Edumet, adreçada a l’alumnat 
de quart d’ESO.

Descripció de l’estudi

La  recerca  didàctica  en  ciències  en  l’actualitat,  apunta  cap  a  l’interès  que  té 
l’elaboració de seqüències (com es nomenen a Catalunya) o unitats didàctiques 
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curtes  des  d’una  perspectiva  CTSA  per  a  millorar  l’eficàcia  dels  processos 
d’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit de les ciències.

L’objectiu principal d’aquestes seqüències, és aconseguir que la major part del 
nostre alumnat arribe a assolir una cultura científica bàsica amb la que  poder-se 
desenvolupar com a persones lliures en la societat del segle XXI. 
La utilització de les seqüències didàctiques:

– Estimula la motivació de l’alumnat per aprendre ciències, a partir de l’estudi 
de  fenòmens i de conceptes que els resulten propers, interessants i 
atractius i, al mateix temps, amb clara projecció social. 

– Apropa la cultura científica al jovent, per tal que arriben a ser ciutadans i 
ciutadanes  responsables  que  tendeixen  a  actuar  en  base  a  fonaments 
racionals.

– Ajuden l’alumnat a afrontar la resolució de situacions-problema reals, tot 
partint de les seves idees prèvies i construint models interpretatius que li 
possibiliten  donar  resposta  a  molts  problemes  del  seu  entorn  o 
professionals. 

Una unitat didàctica dissenyada per a un període de temps d’un crèdit, unes 30 
hores, és llarga i fàcilment una bona part de l’alumnat ja s’ha “perdut” la segona 
setmana. 

Convé, per tant, dissenyar unitats d’ensenyament més curtes (de 6 o 9 hores de 
classe com a màxim),   en les quals es doni un cicle complet  d’ensenyament-
aprenentatge  (exploració,  introducció  de  noves  idees,  síntesi  i  aplicació).   De 
manera que el conjunt de dues o més seqüències, conformen una unitat didàctica.

Els diferents continguts objectiu d’aprenentatge a l’entorn d’una unitat didàctica (la 
Meteorologia  en  aquest  cas),  ens  permeten  organitzar  diverses  seqüències 
didàctiques. Cadascuna d’elles pot comportar l’aprenentatge d’un concepte o d’un 
procediment o de varis relacionats amb la situació-problema escollida. Però tots 
ells formen part d’un model científic.

Cada  seqüència  hauria  d’estar  connectada  amb  la  següent,  de  manera  que 
s’afavoreixi l’establiment d’interrelacions  entre les idees  i procediments que es 
van construint.

Abans de començar el disseny de la seqüència didàctica, ens hem de plantejar 
una sèrie de preguntes, com ara:

 Què volem ensenyar? Què volem que l’alumnat aprenga?

 Quines  són  les  idees,  els  procediments  i  els  valors  més  bàsics?  Si 
només poguérem ensenyar un contingut, quin seria? I si fossin dos? I 
tres? ... 

 Què  deuen  saber  i  pensar  sobre  el  tema?  Quines  són  les  seves 
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dificultats per aprendre-ho? 

 Quin interès pot tenir per als aprenents i les aprenentes? Per a quina 
cosa els servirà?

 Com  podem  implicar  l’alumnat?  Amb  quines  dificultats  ens  podem 
trobar?

En funció dels objectius que pretenem assolir, hem de: 

 Concretar el model teòric que volem treballar i, en funció d’aquest, els 
conceptes, els procediments i els valors bàsics que treballarem. 

 Explicitar la rellevància que pot tenir el seu estudi per a l’alumnat.

 Contextualitzar-lo  en  un  tema  amb  enfocament  CTSA  que  pugui 
interessar al nostre alumnat i possibilite el treball dels valors associats.

 Organitzar  i  seqüenciar  els  continguts  que  es  pensen  treballar  a  la 
seqüència didàctica, atenent al seu grau de complexitat i abstracció.

 Seleccionar les activitats en funció del seu objectiu didàctic.

 Distribuir les activitats en un cert ordre al llarg del temps: de les més 
senzilles  a  les  més  complexes;  de  les  més  concretes  a  les  més 
abstractes.

 Plantejar cada activitat per promoure l’avaluació-regulació, és a dir, per 
poder corregir possibles errades o desviacions dels objectius proposats.

 Diversificar les activitats d’aprenentatge per evitar caure en rutines.

 Tenir cura d’una bona gestió a l’aula. La manera com organitzem l’aula 
influència totalment què i com aprèn l’alumnat. La gestió de l’aula ha de 
ser  suficientment  flexible  per  a  poder  adaptar  les  activitats  a  les 
necessitats  de  l’alumnat  individualment  i  del  grup-classe  en  el  seu 
conjunt, i per optimitzar el temps.

 El problema-clau és gestionar la diversitat. El disseny de la seqüència 
ho ha de preveure i propiciar ocasions per a treballar en parelles, en 
petits grups i en gran grup, en activitats d’ajuda o de recuperació.

En el disseny de la seqüència didàctica, globalment plantegem tres etapes:

1. Fase inicial o prèvia: Presentació global de la seqüència didàctica.

2. Fase central: Introducció i construcció dels nous coneixements.

1. Fase final: Aplicació i generalització. 
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Finalment, per tal de donar a conèixer la seqüència didàctica, hem d’assegurar-
nos destacar els següents aspectes:

 Introducció,  tot  justificant  els  continguts  què  es  pretén  que  l’alumnat 
aprengui i com es proposa que aprenguin. 

 Concreció dels objectius i continguts d’aprenentatge. 

 Relacions interdisciplinàries i amb eixos transversals.

 Identificació  dels  prerequisits  d’aprenentatge  i  de  les  concepcions 
alternatives de l’alumnat en relació als continguts a ensenyar. 

 Relació de les activitats, seqüenciades.

 Temporització.

 Orientacions  didàctiques  que  recullin  els  objectius  didàctics  de  cada 
activitat, aspectes a tenir en compte per a aplicar-les, especialment les 
activitats relacionades amb la regulació de les dificultats de l’alumnat, i 
suggeriments  sobre  com  gestionar  l’aula  i  promoure  interrelacions 
eficaces entre el professorat i l’alumnat. Si es vol, també es poden donar 
orientacions sobre les respostes esperades a qüestions plantejades a 
l’activitat, però no és el més important.  

 Recursos (bibliografia i Internet).

Descripció dels recursos utilitzats

La recerca d’activitats que poguérem fer servir en el disseny de les diferents 
parts d’aquest treball, la vàrem realitzar en dues direccions.

En un primer moment ens va portar als llibres, tant de text com de divulgació 
científica per al jovent. Però no hi vam trobar prou activitats que es pogueren 
adaptar a la filosofia CTSA per a cobrir tots els aspectes que volíem incloure al 
treball (val a dir que vivim en una zona rural lluny de grans nuclis urbans, on 
l’accés a grans biblioteques és més fàcil).

Va ser la consulta a través d’Internet, que ens va donar més bon resultat, ja 
que ens permetia consultar activitats dissenyades en qualsevol part del món.

A poc a poc, vàrem anar acumulant una sèrie d’activitats que posteriorment 
adaptaríem per a treballar els diferents aspectes que volíem considerar en les 
seqüències. Val a dir que, malgrat haver-ne trobat activitats, el temps necessari 
per a fer-lo va ser considerable (de vegades després de més de dues hores de 
consulta,  quan  semblava  que  no  tindrien  fruit,  trobaves  alguna  activitat 
adequada...!).

També hem fet servir alguna de les experiències que apliquem a les classes 
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habituals, donant-les el corresponent enfocament CTSA.

Altres idees han sorgit en el moment més inesperat (mirant un programa de 
televisió, per algun comentari o acció observada,...), ja que quan tens una idea 
al  cap,  és  difícil  deixar-ne  de  pensar  i,  gràcies  a  això,  a  vegades  arriba 
l’”Eureka!”.

RESULTATS OBTINGUTS

Presentació dels resultats obtinguts

El  material  d’aquesta  llicència  d’estudis  el  presentem  agrupat  en  diverses 
carpetes.

La  recerca  didàctica  en  ciències  i  l’Elaboració  de  seqüències 
didàctiques.

En ella  hi  trobarem un document amb una relació  de grups que en 
l’actualitat duen a terme una recerca en didàctica de les ciències. Hem 
volgut  destacar  les  coincidències  en  la  recerca  d’aquests  grups  en 
quant a:

 La importància de contextualitzar la ciència que s’ensenya.

 La  necessitat  de  seqüenciar  les  activitats  d’ensenyament-
aprenentatge (la manera concreta de proposar la seqüenciació de 
les activitats varia entre els grups de recerca). 

 I en aquest moment, també hi ha consens en considerar que tota 
unitat didàctica ha d’afavorir l’ús de TIC.

A més a més, hi trobareu una presentació en PPT amb la qual podem 
estudiar,  de  forma  resumida  i  més  amena,  quin  és  el  procés  que 
podríem seguir per a l’elaboració se seqüències.

Dos exemples de seqüències didàctiques

Hi trobareu dues carpetes, una per a cada seqüència didàctica.

UDM grafics  edumet: En  aquesta  carpeta  hi  trobareu  la 
seqüència didàctica  “Ei,  que ens anem d’excursió!” (no 
hem posat el mateix nom de les seqüències a la carpeta per 
no  introduir  símbols  que  ens  podríem donar  problemes  a 
l’hora d’obrir-la).

  UDM caseta:  Carpeta  en la que trobareu la seqüència 
didàctica “Què hi ha aquí?”.
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En ambdues carpetes hi  trobareu la  Guia de l’alumnat i la Guia del 
professorat. Malgrat haver reduït el tamany que ocupen en la memòria 
de  l’ordinador  les  imatges  dels  documents,  ens  hem  trobat  amb  el 
problema de l’excés de memòria que finalment tenen. És per això que 
trobareu les guies desglossades en diferents documents. Hem intentant 
aconseguir un tamany menor de 5 Mb, que és el que el correu del XTEC 
ens permet.

Tot i això, els documents estaran en format Word per tal de poder-los 
manipular amb més facilitat, cas que interesse fer-los encara més petits 
(en quant a memòria emprada. Es podrien desglossar, per exemple, per 
sessions).

Annex. Hi trobareu  sis carpetes:

Documents en format paper amb numeració consecutiva per a 
la impressió en paper.

Mòduls. Aquí hi  trobareu tot  el  material  que vàrem fer fins el 
segon trimestre. Agrupats en carpetes, us presentem els mòduls 
que us poden servir com a punt de partida per elaborar una nova 
seqüència didàctica. 

Hem definit com a “mòdul”  les parts en què vam haver de dividir 
les primeres seqüències que tenien una extensió excessiva.

En  diferent  grau  d’acabament,  els  primers  mòduls  gairebé  ja 
tenen  el  format  de  seqüència  didàctica;  els  últims  mòduls 
s’haurien d’adaptar, ja que són els que estàvem fent quan ens 
vàrem replantejar  el  treball  en  veure  la  necessitat  de  fer  les 
seqüències més curtes perquè les poguérem aplicar  realment .

Malgrat  seguir  sempre  la  mateixa  estructura  en  l’elaboració 
d’aquests mòduls (ones, electricitat i  magnetisme, implicacions 
de la Meteorologia en la societat),  hi  ha detalls que s’haurien 
d’acabar de concretar.

Hem  elaborat  onze  mòduls  que  s’agrupen  en  les  següents 
carpetes:

Carpeta 1. Forces i pressió

1. Com és l’aire?
2. La força de l’aire que ens envolta.
3. Vivim immersos en un mar d’aire.
4. La pressió atmosfèrica varia amb l’altura. El buit.
5. L’empenyiment de l’aire.
6. Mesura de la pressió atmosfèrica.
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Carpeta 2. El moviment

7. El moviment de les masses d’aire.
8. Pluja o vent? Fred o calor?
9. Fenòmens que produeix el moviment de l’aire.

Carpeta 3. L’energia

10.  Energia,  calor,  temperatura.  Són  sinònims  o 
conceptes diferents?

11.  Una energia mil·lenària.

I aquestes tres carpetes següents on agrupem les activitats que 
poden  servir  com  a  base  i  com  a  orientació  per  a  dissenyar 
seqüències per treballar els conceptes d’ones, d’electricitat i  de 
magnetisme  a  partir  de  fenòmens  meteorològics,  així  com  les 
Implicacions de la Meteorologia amb la societat:

Carpeta 4. Treballem les ones (orientacions).

Carpeta  5.  Treballem  l’electricitat  i  el  magnetisme 
(orientacions).

Carpeta  6.  Implicacions  de  la  Meteorologia  en  la  Societat 
(orientacions). Les activitats que hi proposem, es poden agrupar 
en una seqüència ( que seria més de l’àrea de socials) o afegir-ne 
alguna en seqüències que treballen la resta de mòduls.

Documentació consultada. Hi trobareu les pàgines 
d’Internet  consultades,  per  blocs,  imatges  i  les 

imatges  que  hem  fet  servir  amb  el  tamany  que  ocupen  en 
memòria reduït mitjançant el programa Macromedia Firework. 

Interactive Physics. En aquesta carpeta hi trobareu les activitats 
del  Interactive  Physics  del  primer  mòdul  “Com és  l’aire?”.  Per 
poder posar en marxa les simulacions, el vostre ordenador ha de 
tenir  instal·lat  el  programa que permet aquestes aplicacions.  El 
tenen els centres que disposen de l’aula del batxillerat científic.

Ressenyes bibliogràfiques i d’Internet. Hem intentat especificar 
tota la bibliografia i  pàgines d’Internet consultades. Amb tot,  és 
possible  que  se’n  haja  escapat  alguna  referència  concreta 
(sobretot pel material que teníem recollit  abans de començar la 
llicència). Volem deixar constància que la finalitat d’aquest treball 
és estrictament didàctica i en cap cas no té ànim de lucre. 
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Tipus  de  lletres  i  Imatges  Firework  .  Si  teniu 
problemes  perquè  l’ordinador  no  reconeix  els 

diferents tipus de lletra que hem fet servir al treball, hi trobareu les 
orientacions per a solucionar-ho. També hi un document Word en 
què  hi  trobareu  les  explicacions  per  a  reduir  la  memòria  que 
ocupen les imatges al document.

Anàlisi dels resultats obtinguts

Les  característiques  del  material  que  hem  especificat  a  l’apartat  anterior, 
permeten la utilització d’aquest material amb diferents enfocaments. 

Un primer seria disposar d’un recull d’orientacions bàsiques en quant al procés 
a seguir  en l’elaboració de seqüències didàctiques al  qual el  professorat es 
pogués adreçar per iniciar-se en l’elaboració d’aquest tipus de materials. 

Per altra banda, els dos exemples de seqüències didàctiques més curtes que hi 
proposem, poden servir d’indicació per a fer-ne altres de noves (volem recordar 
en aquest punt que a la pàgina del CDECT hi ha penjades més seqüències 
didàctiques realitzades pels grups de treball del PFECE, com hem comentat al 
principi d’aquesta memòria). 

Les  dificultats  en  quant  l’extensió  que  van  agafant  les  seqüències  amb  la 
incorporació de noves activitats amb les que nosaltres ens hem trobat, també 
poden  ajudar  el  professorat  que  dissenye  noves  seqüències,  si  ho  tenim 
present de bon començament. 
Per a evitar l’extensió excessiva del material dissenyat, hem de fer una tria molt 
acurada de les activitats i tenir sempre present si el que estem fent es podria 
aplicar a classe en unes sis o vuit hores... Val a dir que aquest temps previst 
depèn molt de les característiques de l’alumnat i de la disponibilitat del material 
amb el que comptem.

Finalment, el banc d’activitats de què disposem amb els mòduls presentats a 
l’annex,  ens  permet  una  consulta  ràpida  i  per  conceptes  (força,  pressió, 
moviment, energia, ...) i la cerca d’activitats sense haver de navegar a través 
d’Internet ( amb la despesa en temps tan considerable que això implica). 

Hi ha activitats ja conegudes pel professorat i que ens resultaran familiars. Però 
encara que pensem que l’alumnat les coneix, no sempre és així. De manera 
que paga la pena intentar trobar el moment adequat per a explicar-les a classe. 

Altres  activitats  ens  són  desconegudes  als  professors  i  a  les  professores, 
perquè no ens han arribat a les mans. Així que és interessant fer una primera 
ullada a les activitats que van sortint als mòduls per veure el recull,  que és 
gran. Pot ser així ens ve la idea per a una nova seqüència que pot ser de 
Meteorologia o no ... 
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CONCLUSIONS

Suggeriments

A l’hora de començar el disseny d’una seqüència didàctica, i a mode de resum, 
faríem els següents suggeriments. 

D’entrada, no triar un tema molt general, perquè serà més difícil aconseguir una 
seqüència curta que es puga aplicar a l’aula. 

Decidir-nos per un objectiu d’aprenentatge que motive l’alumnat,  que li  siga 
proper  i  interessant,  que  estiga  dins  d’un  nivell  adequat  per  a  les 
característiques de l’alumnat, que permeta el tractament de la diversitat i facilite 
la  regulació  de  les  errades  i  la  possibilitat  d’aprendre  d’aquestes,  que  ens 
ofereixca la seguretat de poder-lo aplicar a l’aula.  Exemples
Conseqüències

Trobareu  quantitat de pàgines relacionades amb la Meteorologia per Internet. 
Sembla  que  està  tot  fet  i  poca  cosa  més  podem  dir.  Això  és  cert.  Però 
nosaltres, com a professorat, podem treballar aquests materials tan fabulosos 
des d’un punt de vista un xic diferent. 

Podem aprofitar-nos de  l’interès  que aquest  tema desperta  en l’alumnat  en 
general  per  a  estudiar  aquells  conceptes  de  Física  i  Química  que  en  una 
explicació convencional, sense context, se’ls fan avorrits. 

Podem treballar les magnituds i les unitats; fer un tractament acurat de gràfics 
que representen les variables meteorològiques; usar els instruments de mesura 
de  la  caseta  meteorològica,  confeccionar-ne  models  senzills;  introduir 
conceptes  com  ara  força,  pressió,  temperatura,  energia,  càrregues,  ones; 
estudiar les implicacions de la Meteorologia en la societat, ...

Aquesta extensió obliga a triar un motiu d’estudi concret, per no perdre’ns.

Aplicacions

Des de fa molts anys, hem impartit en moltes ocasions, crèdits variables de 
Meteorologia, des d’un punt de vista més estàndard, no tant des de la filosofia 
de les seqüències didàctiques (que llavors desconeixíem). 

Però el tipus d’activitats que sobretot els darrers cursos hem aplicat (val a dir 
que de forma més espontània, no tan estructurada com en les seqüències) ens 
han deixat molt clar que aquest és un tema que atrau en general l’alumnat i té 
bon resultat. 

Quan es  treballa  durant  un  període de temps no gaire  llarg  (quatre  o cinc 
sessions  de  classe)  ja  observem  que  la  desimboltura  amb  la  que  donen 
respostes i solucions a les qüestions plantejades és més que acceptable i la 
done la majoria de l’alumnat. 
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Una part  del material d’aquesta llicència,  ha estat aplicat amb l’alumnat.  De 
cada aplicació, extraiem  conclusions que ens serveixen per a fer-lo més clar i 
fàcil de seguir per l’alumnat i ha de continuar sent així.

Les properes posades en pràctica d’aquests materials, ens aniran ensenyant la 
línia en què podem introduir-hi millores. Per tant, considereu aquest material no 
com un material tancat, sinó obert a les modificacions que tant l’alumnat com el 
professorat considerem oportunes. A través del nostre correu electrònic ens 
podeu fer arribar les vostres opinions.

mvidal5@xtec.cat jtena2@xtec.cat

Valoracions 

Aquests darrers anys nosaltres, com a grup de treball, hem estat immersos en 
l’estudi  dels  fenòmens  meteorològics  més  quotidians  com  a  context  per  a 
estudiar els continguts de Física i Química de l’ESO.

Així que, una de les conclusions que podem traure, és que la Meteorologia és 
un camp que dóna molt de joc. I això, que d’entrada podem considerar com un 
avantatge, també representa una dificultat, perquè no acabaríem mai.

Si bé ens pot semblar que tot plegat ha acabat tenint una forma diferent de la 
que pensàvem en un principi,  el  nostre procediment  i  les nostres dificultats 
poden servir  com a exemple de com és realment  el  procés d’elaboració de 
seqüències didàctiques per al professorat interessat en consultar el procés que 
hem seguit en confecció d’aquest treball. 

No és un procés estàndard o tancat. Ens hem d’anar adaptant al material que 
va  sortint  per  poder  cobrir  finalment  els  aspectes  més generals  que ha de 
considerar una seqüència didàctica que hem indicat anteriorment.

Hem de dir també que, si bé pot semblar un procés llarg i dificultós, si es tria un 
motiu per treballar “petit” (creiem que com més petit millor), podrem gaudir més 
en la seva elaboració, i evitarem patiments i angoixes. 

L’elaboració  de  petites  seqüències,  de  molt  poques  hores,  que  segueixen 
l’estructura que hem anat proposant al llarg del nostre treball, ens poden servir 
d’incentiu en la nostra tasca docent. 

Aquesta tasca no és gaire fàcil i en ocasions no rep el reconeixement social 
que  es  mereix.  Així  que  hem  d’intentar  trobar   cadascú  i  cadascuna  de 
nosaltres activitats que ens facen sentir més bé. Amb la realització de petites 
seqüències didàctiques, unes continuació de les altres, ho podem aconseguir.

No es tracta de proposar-nos grans fites ( que ens poden fer desistir a mig 
camí), sinó d’anar fent cada curs una (o més) de petita fita. En pocs anys ( i el 
temps corre molt ràpid), tindrem una petita col·lecció de la que estarem pagats i 
pagades...
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Per començar, podem intentar aplicar alguna de les seqüències de les que hem 
fet esment en aquest treball. Pot ser aquest curs que ja està encetat, costarà 
més de trobar el moment, però provem de fer l’esforç. 

El professorat que ja ho ha experimentat a l’aula, fa una valoració positiva del 
resultat (si no considerem el handicap del temps). Quant a les seqüències que 
el  professorat  que  ha  fet  durant  els  cursos  d’elaboració  de  seqüències 
didàctiques, n’hi ha que són força interessants. Així doncs, ànim i endavant!

RELACIÓ DELS MATERIALS CONTINGUTS ALS ANNEXOS

Presentem a continuació, en forma de guió, el material que ja hem especificat 
dins l’apartat “Presentació dels resultats obtinguts”. A la carpeta dels annexos 
hi trobareu:

Annex  

Documents en format paper per a imprimir.

Mòduls

Carpeta 1. Forces i pressió
Carpeta 2. El moviment
Carpeta 3. L’energia
Carpeta 4. Treballem les ones (orientacions).
Carpeta  5.  Treballem  l’electricitat  i  el  magnetisme 
(orientacions).
Carpeta 6. Implicacions de la Meteorologia en la Societat 
(orientacions). 

Documentació consultada

      Imatges i Pàgines d’Internet    

Interactive Physics

Ressenyes bibliogràfiques i d’Internet

 Tipus de lletres i Imatges Firework
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BIBIOGRAFIA COMENTADA

Donades les característiques del treball, amb moltes activitats i imatges, així 
com la seva extensió,  no podem especificar  d’una en una la  documentació 
consultada per a fer cadascuna de les activitats. 
Sí comentar que en general, la consulta ho ha estat en quant a trobar idees per 
dissenyar les activitats i a capturar les imatges que hi surten a les seqüències, 
així com explicacions teòriques per a la guia del professorat. 

Enllaços d’Internet  interessants
Les  següents  adreces  d’internet  han  estat  consultades,  en  major  o  menor 
mesura, per a confeccionar aquest treball. Alguna d’elles les vam consultar fa 
temps i és possible que la referència no funcione. És el problema d’aquesta 
mena de “bibliografia virtual”. Però amb el Google i la informació del nom, la 
podreu trobar. En la carpeta “Documentació consultada” del CD de la llicència 
hi són la majoria.

• http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-  
C/Practica/practica.html

• http://ct.dir.yahoo.com/Ciencia_i_tecnologia/Ciencies_terrestres/meteorol  
ogia/

• http://ct.dir.yahoo.com/Societat/Medi_ambient_i_natura/  
• http://es.geocities.com/cienciesterra/tema3/CTMA03_05.HTML  
• http://infomet.fcr.es/  
• http://ozo.am.ub.es/   jtoda/nuvols.html
• http://www.ambientals.net/   Educació ambiental
• http://www.bioetica.org   
• http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/7p.html  
• http://www.iespana.es/interesantes  
• http://www.vallibona.net/Pluges24_10.htm  
• ram@meteored.com  
• www.abuelete.iespana.es/meteor/estudi/estudi/html/html_annexos/annex  

_dites..
• www.astrogea.org/divulgacio/meteo.htm  
• www.aula21.es  
• www.barcelona2004.org/cat/eventos/dialogos/ficha.cfm?IdEvento=158&I  

dTipo...
• www.centros.uv.es/web/centros/fisica/valenciano/estudios/  
• www.ciencianet.net  
• www.ecologistasenaccion.com  
• www.EDU365.com  
• www.educadormarista.com  
• www.educadormarista.com/PQEDISON/optica-experimentos.htm   

www.geocities.com
• www.geocities.com/capecanaveral/hangar/3283/incendis-98.html  
• www.geocities.com/capecanaveral/hangar/3283/voc.html  
• www.maloka.org  
• www.meteosort.com  
• www.profes.net  
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• www.quimica.unlp.edu.ar/pagciencia/experfis.htm  
• www.trianguisdefisica.com  
• www.xtec.es/ dsantama/meteo/pagines/dites.htm
• www.xtec.es/aulanet  
• www.xtec.es/aulatec/meteo/imeteo2004.html  
• www.xtec.es/centres  
• www.xtec.es/centres/b7007300/recull/ref2.htm     
• www.xtec.es/centres/b7007300/recull/ref3.htm     
• www.xtec.es/edumet/  
• www1.euskadi.net/meteo/Castellano/diccionario_c.apl
• CienciaNet
• Juan Irunza. Meteorologia descriptiva.
• Web energia eòlica

Referències bibliogràfiques

Com en el  cas anterior,  la consulta bibliogràfica ha estat  repartida entre els 
llibres  següents.  Bé  per  agafar  alguna  idea,  bé  per  agafar  alguna  imatge 
preferentment,  així  com  informació  per  a  redactar  les  orientacions  del 
professorat.  Tanmateix,  malgrat  haver  fet  l’esforç  d’anotar`tots  els  llibres 
consultats, és possible que falte alguna referència.
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Casals.
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AGRAIMENTS

“Què, com va el treball, Dolors?” A totes les persones que m’han fet durant 
aquest  curs aquesta senzilla  pregunta,  les vull  agrair  la injecció d’ànim que 
m’ha representat. 

“Espera, que ara no puc...” I als membres de la meua família, el Juli, el Pau, 
el Guillem i la Júlia, als que moltes vegades els he donat aquesta resposta als 
seus requeriments. Gràcies “fins a l’infinit i més enllà”, perquè (això que diré ara 
ja se sobreentén) sense la seua paciència i col·laboració no podria haver trobat 
el temps suficient per fer ni la meitat del que hem fet. 

“Quan és la propera reunió?” Sense el recolzament de la meua família, ni tan 
sols  podria  haver  format  part  del  Programa de  Formació  de  Formadors  en 
Ciències a l’ESO, amb l’Aureli Caamaño, la Montse Cabello i en Josep Lluís 
Jardí al capdavant i la resta de companys i companyes als quals vull agrair els 
records  que  hem  quedaran  dels  viatges  a  les  sessions  de  formació  a 
Barcelona, al Simposi de Ciències de la Naturalesa a Tortosa, al Congrés de 
Didàctica de les Ciències a Granada, ... Durant aquests darrers quatre anys, 
han estat  uns companys i unes companyes més.

“Ja  em  diràs  alguna  cosa,  Neus”  A  la  tutora  d’aquest  treball,  la  Neus 
Sanmartí,  per la diligència i  la  precisió amb que ha respost i  solucionat els 
nostres  dubtes.  Gràcies  per  haver-me atès  amb un tracte  entre  iguals,  per 
haver-me ensenyat des de la seva llarga experiència en recerca didàctica, a mi 
que tot just acabo de començar en aquest camp.

“Bon dia,  Damià!”  A Damià  Obach  i  a  Xavier  Yáñez,  per  la  sensació  de 
tranquil·litat i de bon fer amb que sempre ens han solucionat els dubtes i els 
problemes administratius amb què ens hem trobat.
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I a partir
 d’aquest moment, 

“tot està per fer  i tot és possible”.
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