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Introducció 
 

La societat actual, cada cop més, depèn de les noves tecnologies en el 
desenvolupament de la seva vida diària. Tot i que Internet era, fa deu anys, 
un recurs a l’abast de poca gent, avui dia quasi la meitat dels catalans tenen 
Internet a casa seva.  
Segons les dades corresponents al segon semestre de 2006, publicades pel 
“Instituto Nacional de Estadística” (EL PAÍS, 1 de maig de 2007), el 53,9% 
dels catalans es connecta habitualment a Internet i la majoria d’ells, el 96,8% 
ho fa per buscar informació. El mateix informe indica que un 48% de les llars 
catalanes tenen accés a Internet. Segons el secretari de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació de la Generalitat, Jordi Bosch, aquestes dades estan 
per sobre de la mitjana europea. 
Tanmateix, segons la “Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación”, a l’any 2006, l’ús acadèmic d’Internet a Espanya es limitava 
al 8,2%.  
Creiem, a més a més, que Internet és imprescindible en el camp educatiu, 
no només per ser un medi didàctic sinó per les seves qualitats intrínseques 
com a competència bàsica en la nova societat del coneixement (Franco, 
2007). 
Per tots aquests motius, els centres educatius, i els docents que en formem 
part, no podem quedar al marge d’aquesta revolució tecnològica, tot i que 
és una decisió personal de cada professor fer servir els instruments que 
l’acompanyen o no. 
Però, el quan, el com i el de quina manera ens ajuden, ho hem de marcar 
nosaltres. Han de ser una eina més en el procés d’ensenyament-
aprenentatge i no el centre al voltant del qual giri el nostre treball.  
Com diuen Bohigas i cols (2003) aquests recursos no són un objectiu sinó 
una eina d’aprenentatge però “tampoc es poden considerar com un 
accessori, un afegit atractiu de l’activitat docent, són un element didàctic 
més”. 
Per tant, hem de ser conscients de que aprofitar els recursos que ens 
ofereixen les noves tecnologies ens ajudarà a contribuir a formar els 
ciutadans que construiran el futur. I d’altra banda, no hem d’oblidar que 
entre l’alumnat en general, i el de secundària en particular, solen tenir gran 
acceptació les activitats multimèdia i interactives. 
Malgrat tot, un estudi fet per la OCDE en febrer de 2004 (citat per Garcia i 
Gil, 2006) constata que les noves tecnologies a l’ensenyament secundari no 
es fan servir habitualment, a pesar de les despeses fetes en materials i 
utillatge. 
A l’hora d’intentar transmetre un determinat concepte als alumnes o 
d’explicar-los un fenomen, molts estudis coincideixen en que fer servir 
imatges millora la seva comprensió. A més, si les imatges són dinàmiques 
allò que es representa s’assembla més encara a la realitat, la qual cosa, en el 
cas de la Biologia, és de gran ajut. 
És un fet que l’ús de la web com a sistema per disseminar informació, de 
qualsevol tema en general i de biologia en particular, ha anat augmentant 
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considerablement en els últims anys i l’elaboració de materials multimèdia 
(animacions, simulacions...) ha crescut en progressió quasi geomètrica. 
Aquests treball vol ser una referència en l’anàlisi i valoració d’aquest tipus 
de recursos per tal de facilitar-ne el seu ús per part del professorat de 
ciències naturals ja que creiem que el coneixement de quins són els 
recursos didàctics existents és el pas previ per a afavorir-ne la utilització. 
La idea bàsica és que aquests materials es puguin utilitzar com a font 
d’informació però també com a recurs interactiu per a l’aprenentatge. 
 

Antecedents del tema objecte d’estudi  
Treball previ personal 
Des de fa més de vint-i-cinc anys em dedico a l’ensenyament de la biologia i 
altres ciències experimentals a secundària, a temps complert, i sempre he 
intentat facilitar l’aprenentatge dels alumnes amb ajut d’imatges. 
Els primers anys, els únics recursos disponibles als centres eren les imatges 
dels llibres de text i les col·leccions de diapositives per la qual cosa 
aquestes imatges i els guixos de colors a la pissarra eren les eines gràfiques 
amb les quals podíem comptar. 
Després es van introduir els vídeos i allò va permetre veure en moviment 
escenes de fets relacionats fonamentalment amb la zoologia, fisiologia..., 
però aquestes imatges eren molt limitades en els temes que tractaven i no 
sempre es podien fer servir com a un recurs didàctic de qualitat. 
D’altra banda, l’ensenyament a primer cicle de l’ESO sempre m’ha resultat 
molt gratificant i d’uns anys ençà hi estic molt ficada, cercant materials que 
permetin que els alumnes, fins i tot el més joves, siguin capaços d’imaginar-
se, de la manera més fidel possible, dintre de les seves possibilitats, què és 
la ciència i com treballen els biòlegs, a més d’estudiar com són i què fan els 
éssers vius. 
L’aparició d’Internet i la possibilitat de trobar material animat elaborat arreu 
va representar un gran avanç, però també em va comportar un greu 
problema, la manca de temps per tal de trobar allò que necessitava en cada 
moment.  
D’aquí va néixer la idea de dur a terme aquesta llicència amb la intenció de 
posar a l’abast del màxim de professorat possible recursos gràfics en 
moviment, fonamentalment animacions i simulacions informàtiques que 
poguessin contribuir a l’aprenentatge de la biologia en l’etapa de l’ESO. 
 
Marc teòric 
L’ensenyament i els recursos didàctics 
Des de fa unes dècades s’han anat succeint diferents models 
d’ensenyament-aprenentatge que han portat a diferents maneres d’utilitzar 
els recursos didàctics.  
Actualment s’accepta que la manera més efectiva d’aprendre té lloc quan 
l’alumne és capaç de construir el seu propi coneixement ja que així el seu 
aprenentatge esdevé significatiu i, per tant, perdurable.  
Per a Forman (1988) el coneixement és el resultat d’un procés de construcció 
personal en el qual hi ha implicat un conflicte epistèmic, una reflexió 
personal i una autoregulació. Cal tenir present que els coneixements previs 
influeixen en les observacions i les formulacions teòriques posteriors. 
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Si volem que l’aprenentatge sigui significatiu, cal que l’alumne se’l senti 
proper i això es pot aconseguir relacionant-lo amb el seu entorn i amb 
experiències quotidianes. Sovint, els coneixements científics són considerats 
pels alumnes com a estranys, allunyats de les coses que troben normals. És 
feina del professorat integrar-los dins del seu propi món. D’aquesta manera, 
relacionar l’aprenentatge dels alumnes amb el seu entorn, a més d’ajudar-
los a aprendre, els facilita la motivació.  
Entre els punts clau per a promoure l’aprenentatge actiu i col·laboratiu, Hiler 
i Paul (2002) consideren els següents: 

• Aprofitar allò que els alumnes saben i el que poden deduir per ells 
mateixos 

• Fomentar la col·laboració i el pensament crític 
• Ajudar a argumentar les pròpies idees, i 
• Aplicar els conceptes a situacions reals 

Per la seva part, Bolívar i cols (2004) opinen que els recursos són educatius 
en tant que s’introdueixen en la pràctica docent d’acord amb uns objectius 
predeterminats. Un d’aquests objectius pensem que hauria de ser conèixer 
les idees prèvies dels alumnes i contribuir a la seva transformació.  
En el cas concret de la biologia, són molts els preconceptes que tenen els 
nostres alumnes. Entre els que Driver i cols. (1994) enumeren, en alumnes 
de més de 11 anys, fan referència a idees tals com: només els animals o, com 
a molt els animals i plantes, són éssers vius; totes les malalties són produïdes 
per microbis; les plantes i els animals fan servir l’oxigen de manera 
oposada; la reproducció asexual dóna lloc a individus febles i la sexual a 
individus forts, etc. 
En aquest sentit, Villalba (2004) constata en una mostra de més de 2.500 
alumnes de Catalunya que preconceptes sobre evolució com ara: que l’edat 
de l’home no sobrepassa els 2.000 anys, que els nostres avantpassats tenien 
el cervell molt petit i els cos molt corpulent, o que la funció crea l’òrgan es 
mantenen sense gaires variacions durant tot l’ensenyament secundari. 
D’altra banda, explicitar els objectius és també molt important. Segons 
Ibáñez i Gómez (2005) els alumnes aprenen de manera més significativa si 
reconeixen el que els professors volen que aprenguin i com els volen 
ensenyar. 
Els recursos TIC 
Diversos estudis (Monaghan i Clement, 1999; Jimoyiannis i Komis, 2001; 
Lajoie i cols., 2001; Lombart, 2004; Pintó, 2002) demostren que l’ús de les 
TIC constitueix una eina metodològica alternativa, en alguns casos, a 
l’ensenyament tradicional i de la què se’n poden derivar beneficis si s’aplica 
correctament.  
De fet, molts autors consideren que les TIC poden contribuir a millorar 
alguns aspectes dels processos d’aprenentatge ja que poden afavorir 
processos d’estructuració, organització i comunicació dels conceptes i 
d’adquisició d’alguns procediments científics (McFarlane i Sakellariou, 2002; 
Oro, 2004). 
Korfiatis i cols. (1999) defensen l’ús d’aquests recursos per a l’ensenyament 
de la biologia en tots els nivells de l’educació ja que dóna l’oportunitat de 
“presentar el material biològic d’una manera estimulant i atractiva”. 
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Però, com ens adverteix Cañellas (2006) no podem caure en la creença que 
el simple ús d’aquestes eines contribueix per ell mateix a generar 
coneixements.  
Això últim és el que està passant en alguns casos quan el professor canvia el 
seu rol de “portador actiu de la ciència” pel de facilitador passiu del procés, 
ocupant la tecnologia l’espai deixat pel docent. Tot plegat comporta, 
aleshores, aspectes molt negatius ja que la tecnologia passa a ser 
considerada ja no un medi sinó un fi en si mateixa amb la pretensió que 
aquesta substitueixi la tasca formativa del docent. 
Ara bé, la utilització d’una nova tecnologia no garanteix una millora en 
l’aprenentatge dels alumnes si no es plantegen activitats que afavoreixin 
aquest aprenentatge fent que l’alumne s’enfronti amb les seves dificultats. 
Podem considerar que la introducció de les TIC en l’educació és un fenomen 
que ha afectat profundament la forma d’entendre i desenvolupar l’activitat 
educativa, significant una revolució en el camp de l’ensenyament. 
Si a tot això afegim que cada vegada més es pot observar una disminució en 
el nivell de coneixements de ciències entre l’alumnat de secundària i una 
clara davallada de les vocacions científiques, potser aquests recursos 
podran contribuir a invertir aquestes tendències. 
Finalment, i com afirmen Izquierdo i Aliberas (2004), no podem formar els 
nostres alumnes en el segle XXI amb plantejaments propis del segle XIX. 
Tipus de recursos TIC 
Existeixen una gran varietat de recursos TIC entre els quals podem citar:  

- Programes no específics per a l’ensenyament: processadors de 
textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades... 

- Programes d’elaboració de: mots encreuats, sopes de lletres, 
preguntes d’opció múltiple (com per exemple Hot Potatoes)... 

- Programes per a pràctiques de laboratori assistides per ordinador: 
MultiLab, Motic... 

- Programes d’animacions i simulacions 
Tots ells permeten desenvolupar un munt d’activitats diverses entre les 
quals hi ha: 

- Activitats interactives: exercicis, problemes, tests d’autoavaluació. 
Integrades o no dins d’unitats didàctiques de mida diversa 

- Activitats de recerca guiada: webquests, caceres de tresors... 
- Pràctiques de laboratori assistides per ordinador 
- Pràctiques i experiments virtuals  
- Activitats basades en animacions i simulacions 

Totes aquestes eines informàtiques han estat molt defensades últimament ja 
que poden: 
• Contribuir a la motivació dels alumnes i a ajudar a fer més interessant 

un tema ja que proporcionen nous ambients educatius 
• Facilitar l’atenció personalitzada i a respectar ritmes diferents 

d’aprenentatge (sobretot en la introducció de conceptes abstractes) 
amb la qual cosa afavoreixen el guiatge d’un aprenentatge més 
individualitzat 

• Afavorir la gestió del treball a l’aula ja que cadascun dels alumnes pot 
estar implicat en una tasca pròpia 
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• Ajudar a la socialització i a fomentar el treball en grup, si el professorat 
així s’ho proposa 

• Il·lustrar fenòmens que no es poden observar fàcilment i desenvolupar 
experiments virtuals que no es poden dur a terme per diferents motius. 

Domingo (2006), en la seva llicència, fa un estudi molt interessant sobre 
l’aplicació de les TICs a alguns centres educatius i elabora models per 
avaluar aquest ús. Segons aquest autor, la majoria del professorat no percep 
com a necessàries les TIC i no veuen clars els seus beneficis en la seva 
pràctica educativa. De fet, molts professors no les fan servir perquè 
consideren que no les necessiten.   
Un altre argument per no utilitzar-les és que el temps que es necessita per a 
preparar qualsevol activitat amb TICs no compensa els beneficis que se’n 
poden obtenir (Palomo i cols, 2006). 
D’altra banda, la integració curricular de les TIC és, com diu Gallego (2001), 
una decisió que, encara que hauria de ser objectiva, depèn en última 
instància del judici subjectiu de cada professor. I a l’hora de donar aquest 
pas, hi ha dos factors importants que facilitaran o dificultaran aquesta 
elecció: la selecció i adopció de materials adients, però també les destreses 
de cadascú per adaptar-se a situacions específiques de l’aula. 
Pel contrari, el professorat predisposat a la innovació troba en els TICs ajut a 
resoldre problemes, obtenir millors resultats i fer millor el que ja feien 
(Peters, 2000). 
Però mai no hem d’oblidar que el recurs educatiu més important no és el 
software sinó les activitats que dissenya el professor i que fan els alumnes 
amb l’ordinador (Pontes, 2007). 
Per tots aquests motius considerem que la formació del professorat és la 
pedra angular en qualsevol acció que intenti introduir les TICs com a recurs 
en els centre educatius. 
 
Animacions i Simulacions informàtiques: recursos TIC multimèdia 
Considerem que els medis audiovisuals són una eina molt valuosa per a 
l’ensenyament de determinat temes perquè ajuden als estudiants a fer 
importants relacions conceptuals. De fet, cada cop és més freqüent a les 
classes que el professorat faci servir diferents eines visuals. Els recursos 
multimèdia permeten il·lustrar una gran quantitat de processos i ho fan de 
manera molt efectiva quan la qualitat de les representacions 3D és elevada. 
Segons Robinson (2004) un aprenentatge és més profund si s’origina a partir 
de paraules i imatges que no pas si es fa únicament mitjançant paraules. 
Aquest autor fa un estudi per provar l’efectivitat d’aquests materials en la 
promoció de l’aprenentatge significatiu i dóna vuit principis sobre 
aprenentatge amb ajut de recursos multimèdia. Segons Robinson 
l’aprenentatge profund apareix: 

o  Amb paraules i dibuixos més que únicament amb paraules 
o Amb la presentació de paraules i dibuixos simultàniament més que 

successivament 
o Amb l’exclusió de paraules, sons i imatges irrellevants que no 

necessiten estar presents en el discurs 
o Amb paraules presentades com narració més que com escrit en 

pantalla 
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o Amb paraules presentades com narració més que narració i pantalla a 
l’hora 

o Quan els aprenents poden controlar d’alguna manera la presentació 
més que quan no el tenen 

o Quan els diferents passos són clarament assenyalats en la narració 
més que si no ho estan 

o Quan les paraules són presentades en un estil col·loquial més que 
formal. 

Segons diversos autors (Jimoyiannis i Komis, 2001; Hennessy i cols., 2006; 
Gutiérrez, 2007), un dels usos de les TIC amb més futur és el de les 
simulacions, entenent una simulació com “la posada en funcionament d’un 
model executable” (Gutiérrez, 2007). Per a de Jong i Joolingen (1998) una 
simulació és un programa d’ordinador on elements d’un sistema específic es 
representen amb un model. 
Les simulacions són programes informàtics capaços de simular fenòmens o 
models teòrics acceptats per la ciència i que permeten als alumnes establir 
una interacció modificant paràmetres i observant els canvis que es 
produeixen. Presenten, per tant, sempre, imatges dinàmiques. 
Les simulacions ofereixen nous ambients educatius que ajuden a 
desenvolupar per part dels professors les potencialitats dels alumnes i 
faciliten l’aprenentatge actiu basant-se en la idea d’aprenentatge per 
descobriment (de Jong i Joolingen, 1998; Swaak i cols. 2001; Pintó, 2007) i fan 
de pont entre el coneixement i l’aprenentatge dels alumnes (Jimoyiannis i 
Komis, 2001). 
En les simulacions es pot facilitar, a més, una interacció entre el model intern 
de l’alumne i el model científic de la simulació i això, segons Pintó (2007) és 
el que promou l’aprenentatge actiu. 
Diversos autors (Bohigas i cols., 2003) consideren les activitats amb 
simulacions de gran utilitat per ajudar a la construcció de models sempre 
que el professorat conegui les limitacions de les mateixes, seleccioni el 
material més adequat per a cada situació i orienti els alumnes en les 
interpretacions. 
Bick (2006) va comprovar un impacte positiu estadísticament significatiu 
quan va fer servir simulacions de genètica per introduir conceptes teòrics 
com: segregació dels al·lels, diferències entre fenotips i genotips i proves 
d’encreuaments, en alumnes de secundària entre 14 i 16 anys respecte a 
grups control que no les feien servir. 
Osborne i Hennessy (2003) consideren com a factors molt beneficiosos de 
les simulacions: visualitzar idees abstractes mitjançant la manipulació física 
de representacions dels fenòmens, poder examinar els resultats de tal 
manipulació i buscar explicacions de les causes. 
També hi ha estudis que consideren que les simulacions poden contribuir a 
transformar les concepcions alternatives dels alumnes (Jimoyiannis i Komis, 
2001) i que provoquen canvis conceptuals en seu procés d’aprenentatge 
(Hennesy i cols, 1995, Tao i Gunstone, 1999). Aquest fet sembla més 
significatiu en alumnes amb dificultats d’aprenentatge (Monaghan i Clement, 
1999).  Trozo 
Windschit i Andre (1998) varen comprovar aquest fet  explicant el sistema 
cardiovascular humà amb ajut de simulacions i van observar canvis 
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conceptuals molt importants en el grup d’alumnes que treballaven amb 
simulacions respecte al grup control. 
Però, per integrar de manera adequada les simulacions a l’aula (Beaufils 
2001) calen unes condicions necessàries per part dels alumnes que són: 

• Han de tenir uns coneixements mínims sobre el tema 
• Han de conèixer el model utilitzat 
• Han de familiaritzar-se amb el simulador 
• Han de tenir clar que són alguna cosa diferent de la teoria i de 

l’experimentació. 
En aquest sentit, podem comentar el treball portat a terme per Eidson i 
Simmon (1998) que demostra que fer servir simulacions de genètica amb 
alumnes de 14-15 anys no suposa una millora en el seu aprenentatge a no ser 
que tinguin uns mínims coneixements teòrics.  
Les “simulacions” que no permeten interacció per part de l’usuari 
s’anomenen animacions. Així doncs les animacions representen o imiten 
fenòmens reals o irreals mitjançant imatges dinàmiques, però la interacció 
amb el programa és gairebé o totalment nul·la i mai no es poden modificar 
variables (Pintó, 2007).  
Per a Williamson i Abraham (1995) la qualitat dinàmica de les animacions 
pot promoure una codificació més profunda de la informació que no pas les 
imatges estàtiques. McFarlane i Sakellariou (2002) opinen que les 
representacions dinàmiques són un sistema ideal per a entendre conceptes 
teòrics. 
En aquest sentit, estem totalment d’acord amb el que diu Galán (2006) “les 
imatges en moviment són més adequades en tots els casos en què es doni un 
comportament dinàmic” i això entra totalment en el camp de la biologia en 
la què per definició d’ésser viu, tot són processos dinàmics. 
Aquesta investigadora opina també que “les animacions proporcionen un 
model visual més correcte científicament del processos microscòpics” i 
això, en el cas dels nostres alumnes de l’ESO, poc acostumats a “imaginar-
se” el món microscòpic, pot ser de gran ajut. Això passa, per exemple, a 
l’hora de representar molècules, cèl·lules, processos metabòlics... 
Hem de tenir en compte que a nivell de l’ESO, la biologia té una part 
important del currículum dedicada a descriure i per tant la visió del que es 
descriu pot ajudar molt a que l’alumne es faci una “imatge mental” d’allò 
que està estudiant. 
Recordem que les simulacions permeten la interacció entre els alumnes i el 
model mentre que les animacions només poden ser visualitzades i, com a 
molt, es pot aturar o modificar la velocitat a la qual es veuen. És per això que 
Tversky i cols. (2002) defensen que una interacció, per petita que sigui, 
representa un avantatge sobre les animacions que no la presenten. 
Segons aquests autors, la interactivitat és un factor que facilita 
l’aprenentatge i per tant, parant, repetint, reiniciant, fent zoom, canviant les 
orientacions... es poden estudiar més bé les imatges dinàmiques de les 
animacions i això permet millorar l’aprenentatge. Així, la interactivitat pot 
ser un punt clau en l’ús de les animacions. 
Per a Hennessy i cols. (2006) les animacions i les representacions 
dinàmiques de relacions canviants són fets clau que faciliten el coneixement 
dels alumnes de processos i conceptes abstractes considerats d’altra 
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manera difícils per a ser explicats pels professors i d’assumir per als 
alumnes. Així, en el cas de la difusió i l’osmosi, la visualització dinàmica 
ajudava a construir un dibuix conceptual. 
Cada cop més investigadors consideren que les animacions són un 
important recurs tecnològic. Franco (2007) les considera molt útils per a 
mostrar fenòmens que evolucionen en el temps o entitats que no es poden 
observar directament. 
McClean i cols. (2005) demostren que la visualització de processos en 3D 
contribueix a l’aprenentatge en els alumnes novells i ajuda a consolidar 
conceptes amb ajut de la memòria a llarg termini. El seu treball es va du a 
terme amb alumnes de secundària que visualitzaven animacions sobre 
processos moleculars i cel·lulars. 
Tversky i cols. (2002) també consideren les animacions molt efectives per 
expressar diferents processos dinàmics com els sistemes circulatoris o els 
diagrames animats del cor on s’inclou el trajecte de la sang. 
Per la seva part, Kiboss i cols. (2004) fan un treball amb alumnes de 
secundària que tenen problemes per entendre conceptes com: cromosomes, 
mitosi, meiosi... i observen que l’ús de fotografies no dóna els resultats 
esperats. Pel contrari, l’ús d’animacions i simulacions incorporades a la 
classe que permeten modificar paràmetres són molt més eficaces. A més 
aquest ús permet als alumnes adonar-se que les fases de la divisió cel·lular 
no són etapes discretes com representen els llibres sinó que succeeixen 
sense separació les unes de les altres.  
A l’igual que passa amb les simulacions, també hi ha estudis que demostren 
que l’efectivitat de les animacions es redueix molt si els alumnes no tenen 
uns coneixements previs sobre el tema. En aquest sentit volem comentar un 
treball de Chan Lin (1998) que no va trobar diferències significatives en 
l’aprenentatge relacionat amb hormones del creixement entre imatges 
estàtiques i animacions quan els alumnes no tenien uns coneixements previs 
de biologia. Considerem que això es un punt que no hem de perdre de vista 
a l'hora de fer servir eficientment aquests recursos. 
Un altra tipus de recursos, dins d’aquest grup són els jocs de simulació, jocs 
d’estratègia i programes especials semblants que plantegen dilemes i 
situacions en els què els alumnes han de resoldre de manera més o menys 
creativa, i sovint de forma cooperativa, un determinat problema. Aquest 
tipus especial de simulacions permeten segons Prats (2003) desenvolupar el 
pensament estratègic i la resolució de problemes. 
En general, tots aquests recursos TIC representen versions “netes” del món 
real, complex i desordenat (Newton i Roger, 2001). Aquesta idealització és 
útil ja que redueix errors i focalitza l’atenció en conceptes particulars. Així, 
en les simulacions, els resultats són coherents i repetibles cosa que no passa 
sempre en els treballs de laboratori. 
Per a Christian (2001), tenen l’avantatge que són un material “neutre” 
pedagògicament, és a dir, es poden fer servir independentment de l’estil 
metodològic del professorat. 
En el cas concret de la biologia trobem recursos TIC d'aquesta mena molt 
variats: banc de dades (epidemiològiques), simulacions (fotosíntesi, 
potencials d’acció de les fibres nervioses), aplicacions de tractament 
d’imatges, aplicacions de modelitzacions (estructura cel·lular)... 
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On es poden fer servir 
L’ús d’aquests recursos pot tenir lloc: 

- A l’aula ordinària si es té un canó de projecció. D’aquesta manera es 
poden veure situacions i/o fer experiències virtuals. En aquest cas, el 
treball es desenvolupa amb tot el grup classe tot i que puntualment es 
poden demanar informes individuals per escrit. 

- A l’aula d’informàtica. El mètode més recomanat en aquest cas serà en 
treballs per parelles o en petits grups. 

- A casa, si l’alumnat té connexió a la xarxa. En aquest cas es poden 
recomanar treballs individuals. 

Aquesta última possibilitat és cada dia més freqüent i s’ha de començar a 
programar comptant amb ella ja que igual que actualment el professorat 
podem “manar deures per casa” i aquests són de llapis i paper, podrien 
anar introduint activitats relacionades amb materials multimèdia que hi ha a 
la xarxa. 
A l'hora de fer servir aquestes TICs, la disjuntiva entre treballar en gran 
grup, en petit grup, per parelles o individual depèn molt del grup classe i de 
la dinàmica que porta el propi professor.  
Treballar amb tot el grup pot facilitar el control de la classe, mantenir 
l’atenció dels alumnes i evitar distraccions per la seva exploració de les 
característiques del software. A més, constitueix un excel·lent punt de 
partida per començar una discussió i permet analitzar els resultats obtinguts 
per tot el grup classe. 
El treball en petits grups permet analitzar, discutir i presentar les idees i 
troballes entre iguals. 
Els treballs individuals permeten un ritme d’aprenentatge adient per a cada 
alumne però tenen l’inconvenient de que les peticions d’ajut als professors 
augmenten molt i els alumnes més fluixos poden perdre l’interès. 
Quan es poden fer servir 
En general, els alumnes, tot i que són molt receptius al treball amb aquests 
materials i fins i tot els demanen en alguns casos (Rodríguez, 2006), no 
perceben aquests recursos com una eina que pugui reemplaçar altres 
activitats, sinó que pensen que necessiten també “l’experiment real” 
(Wellington, 2004; Hennessy i cols., 2006). 
Evidentment, les animacions i les simulacions han d’estar inserides dins 
d’unes seqüències d’aprenentatge que plantegin interrogants als alumnes i 
els faciliti la construcció del coneixement i l’aplicació a noves situacions.  
Hi ha una àmplia variació en les visions del professorat sobre el moment 
adequat de l’ús de les animacions i simulacions. Alguns les consideren una 
eina de reforçament  i aplicació de la teoria (Barton i Still, 2004), d’altres les 
consideren més adients per predir i planificar treballs pràctics (Walker 
2002). 
Per tant, tot aquest material pot utilitzar-se en diferents moments del cicle 
d’aprenentatge: 

- Al començament d’un tema com a activitats de presentació 
d’objectius, fenòmens o situacions, o bé abans d’introduir un 
concepte per detectar idees prèvies o preconceptes i preveure 
activitats per corregir-los i posar en crisis aquests. 
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- Al llarg del desenvolupament d’un tema per comprovar o buscar 
relacions entre variables o per resoldre petites investigacions, per 
estructurar el coneixement i/o per establir relacions amb altres 
conceptes ja estudiats. Fins i tot per il·lustrar un concepte de difícil 
comprensió per als alumnes. 

- Al final d’un cicle com activitats d’aplicació a noves situacions, de 
consolidació, reforç i/o ampliació. 

- Com una activitat científica en la què l’estudiant pot investigar un 
problema abans de resoldre’l o un cop resolt. Aquesta situació 
permet: plantejament d’hipòtesis, identificació i estudi del rol de 
diverses variables, anàlisis de resultats, contrastació amb les hipòtesis 
inicials. 

En qualsevol cas, el moment de la inclusió d’aquests recursos en les 
diferents temes, la integració amb altres recursos i activitats i les estratègies 
per acompanyar aquestes, poden diferir segons els professors i els grups 
classe. I així poden ser usades: 
 Per proposar reptes a les opinions i idees científiques quan es tracta de 

convèncer els alumnes en debats a nivell de grup 
 Per “estirar” dels alumnes, creant problemes que els fan pensar i 

elaborar idees conceptuals amb ajut del discurs i les preguntes. 
 Atenent-los mentre treballen de manera individual per guiar-los en el 

procés i ajudar-los en qüestions específiques. 
 En processos d’aprenentatge per descobriment, amb exercicis dirigits i 

guies didàctiques que representen un estalvi de temps. 
 Deixant treballar per parelles i posteriorment fent comentaris en veu alta 

per a tota la classe. 
 Fent córrer l’aplicació el professor i utilitzant-la com un estímul i un 

objecte dinàmic de referència que facilita la visualització dels efectes de 
la manipulació i fa explícit el conflicte quan es proven idees diferents. 

 Inserint-les dins d’un diàleg triàdic, quan sigui apropiat: el professor fa 
preguntes respecte al recurs visionat, els alumnes responen i el professor 
avança a partir de les respostes dels alumnes. 

D’altra banda, aquest tipus de recursos permeten: al professorat una 
alternativa metodològica i atendre la diversitat de ritmes i formes 
d’aprenentatge, i a l’alumne desenvolupar estratègies d’autoaprenentatge. 
També estem d’acord amb Grisolia i Pagano (2006) en que els entorns 
virtuals d’aprenentatge han de ser una eina d’inclusió pedagògica que 
contribueixi a disminuir les desigualtats i exclusions socials. 
Amb aquests recursos, el diàleg entre professorat i alumnes, i entre alumnes 
entre si, pren una gran rellevància i així s’afavoreix l’enriquiment de les 
relacions entre alumnes. D’aquesta manera, els alumnes són realment els 
subjectes actius del seu aprenentatge ja que es tracta, en molts casos, 
d’activitats interactives que qüestionen les seves idees inicials i els fan 
partícips dels objectius que han d’assolir. 
Així mateix, creiem que aquests recursos poden ajudar, si més no, a detectar 
les concepcions alternatives dels alumnes, enteses com les idees que tenen 
els estudiants i que són inconsistents amb les concepcions científiques 
(Galán, 2006). Fins i tot hi ha treballs (Robblee i cols., 2000) que semblen 
demostrar que, en determinades condicions, els conceptes erronis dels 
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alumnes poden ser canviats i substituïts per explicacions científicament 
acceptables. 
Per tant, sembla que l’ús d’aquests recursos fent servir escenaris del món 
real que visualment desafien les opinions comuns, i per tant creen conflictes 
conceptuals, unit a la discussió dels professors amb els alumnes, pot ser 
important per ajudar a identificar les percepcions dels alumnes i canviar el 
seu pensament cap a un model més científic. 
Ara bé, hi ha un consens (Swaak i cols., 2001) sobre el fet que aquestes 
aplicacions no garanteixen l’aprenentatge eficaç per molt motivadores que 
siguin si no van  acompanyades de tasques a fer per als alumnes i/o guies 
didàctiques ben estructurades, allò que Langouet (1993) anomena “tutorials 
intel·ligents”.  
En resum, la proposta metodològica seria que el professorat seleccioni el 
software més adient a cada moment i elabori un programa-guia d’activitats 
que orienti el treball dels alumnes i afavoreixi la seva reflexió durant el 
procés d’ensenyament-aprenentatge (Pontes, 2005). 
Avantatges d’aquests recursos 
Com a resum del que hem comentat fins ara podem considerar els següents: 

- Mostren una situació real que l’alumne pot modificar alterant alguna 
variable amb la qual cosa els permet relacionar les variables amb els 
fenòmens i els conceptes teòrics. Ex: l’estudi de la velocitat de 
reacció d’un enzim en funció del pH, la temperatura, la concentració 
de substrat... 

- Permeten simular un model científic i expressar les seves 
representacions. Ex: els diferents models de cèl·lula procariota i 
eucariota. 

- Ajuden a formar una imatge mental d’un fenomen o model ja que una 
representació dinàmica facilita la comprensió dels processos vitals 
que mai no són estàtics. Ex: els processos de filtració, reabsorció i 
secreció per formar l’orina a nivell de la nefrona renal. 

- Poden representar a l’hora un mateix fenomen de diferents maneres 
(multirepresentativitat). Això és especialment interessant en el casos 
que es pot veure a l’hora el que passa al món real i a escala 
microscòpica perquè permet entendre millor allò que es representa. 
Ex: representació de la contracció muscular a nivell orgànic, cel·lular i 
molecular. 

- Permeten du a terme una experimentació virtual que no sempre es 
pot desenvolupar al laboratori per diferents motius: perillositat, 
escales de temps i/o espai, manca de materials... Ex: l’estudi de 
l’electrofisiologia de les activitats cardíaques, nervioses i musculars. 
O bé l’estudi de l’evolució d’un determinat caràcter en una població 
al llarg del temps. O l'estudi de processos com la fotosíntesi o la 
difusió. 

- Poden reproduir el treball científic: fent prediccions, elaborant 
hipòtesis, observant i prenent dades, generant discussions, treien 
conclusions... 

- Permeten el treball fora del centre 
En resum, segons Hennessy i cols. (2006), aquestes eines poden ser 
utilitzades per incrementar les oportunitats dels alumnes per aprendre a 
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través de participacions guiades en activitats d’investigació dins d’un 
particular escenari de classe. 
Finalment, estem d'acord amb Garcia Barneto i Gil (2006) en que l’eficàcia 
d’aquestes eines depèn de més factors que l’activitat dels alumnes i 
considerem amb ells que: 

1) L’activitat investigadora dels alumnes augmenta en un ambient 
col·laboratiu. La col·laboració entre estudiants en un ambient 
informatitzat sembla una eina eficaç per tal que els alumnes 
desenvolupin habilitats i estratègies necessàries en la societat actual 
(Lakkala i cols., 2005). 
2) El procés investigador dels alumnes ha d’estar orientat mitjançant el 
“feedback” adient. Sembla que quan hi ha representacions gràfiques i 
breus explicacions multimèdia s’obtenen els millors resultats (Rieber i 
cols., 2004). 
3) El disseny d’activitats basades en simulacions ha de tenir en compte 
el seu caràcter multimèdia. 
Els missatges multimèdia són més efectius i augmenten les possibilitats 
d’aprendre quan, segons Mayer i Moreno (2002): 
- animació i narració es presenten al mateix temps 
- no hi ha imatges o paraules estranyes 
- la paraula es presenta en forma de narració i no de text escrit 
- es dificulta si a l’hora coincideixen narració i text escrit 
Per això opinem que quan es tracta de materials amb text escrit en 
diferents llengües, val més que el professor parli i/o tradueixi aturant o 
no el recurs que s’està visionant. 
4) L’ús de simulacions ha de ser coherent amb un plantejament 
constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge. Amb aquesta 
finalitat cal: 
- partir de situacions problemàtiques capaces de provocar interès 
- analitzar qualitativament la situació i proposar un pla per abordar-la 
- usar estratègies coherents amb el treball científic per resoldre el 
problema: hipòtesi... 
- utilitzar reiteradament els nous coneixements en diferents situacions 
per tal de consolidar-los i crear cossos coherents amb ells 
5) El tractament dels problemes ha de ser global. 

Tot plegat ha fet que aquests recursos es vagin introduint dins del que es 
considera aprenentatge científic i que dins de l’àmbit educatiu, cada cop 
més, les simulacions, però també algunes animacions, comencin a tenir un 
paper important dins de l’aprenentatge de la ciència i l’assoliment de 
conceptes que mitjançant els mètodes tradicionals de transmissió verbal són 
més difícils d’incorporar, sobretot entre els alumnes més joves (Windschitl, 
2001; Huppert i cols., 2002; Caselles, 2006). 
A més, hem de tenir present que els alumnes de secundària valoren molt 
positivament la inclusió d’aquests recursos a les aules (Hennessy i cols., 
2006; Palomo i cols., 2006). 
Però coincidim amb Mas Lázaro (2006) en que el professorat té un 
coneixement molt escàs dels recursos i possibilitats  TIC que poden emprar i 
que falten persones que acostin als professors els recursos existents ja a la 
xarxa. 
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Per tant, tot allò que representi facilitar al màxim la tasca del professorat, en 
aquest cas referit a la cerca, classificació i avaluació de recursos TIC 
multimèdia, sempre tindrà més possibilitats d’èxit i per tant serà més fàcil la 
seva implementació a l’aula. 
 
Criteris per escollir aquests recursos 
Com ja hem comentat, a Internet hi ha una gran quantitat de material que 
podem incloure dins del que hem classificat com a animacions, simulacions i 
jocs de simulació. És per aquest motiu que cal fer una selecció en la què es 
recullin aquells que s’adaptin als objectius prèviament definits. 
Hem de tenir molt clar que tots aquests materials han de ser estimulants per 
poder atendre la diversitat, han de ser útils i han de servir per poder 
extreure conclusions adients als objectius inicials. 
Coincidim amb Marques (2000) en què la selecció s’ha de fer sempre 
pensant en uns alumnes concrets i en les finalitats educatives que es 
pretenen aconseguir. Aquest autor considera a tenir en compte, a més de la 
qualitat objectiva del programa: els objectius educatius que es pretenen, els 
continguts que es tractaran fent servir aquest material, les característiques 
dels alumnes que els faran servir, les estratègies didàctiques associades al 
programa i les característiques del context docent. 
Un altre aspecte important que no cal perdre de vista és si compensa la 
pèrdua de temps en la preparació del material per als resultats que es 
poden obtenir. Com hem comentat en un altre moment, el recurs no ha de 
condicionar els continguts o l’estratègia didàctica sinó que han de ser els 
medis els que s’adaptin a la resta d’elements curriculars. 
També hem de tenir present que les idees que tenim els professors a l’hora 
d’ensenyar un nou concepte amb ajut de l’ordinador no tenen perquè 
coincidir amb les dels alumnes i per tant hem de pensar en les dificultats 
que s’hi trobaran. 
Alguns dels criteris que ens han de guiar alhora d’escollir aquests recursos 
són: 

- Facilitat de manipulació (utilització intuïtiva) i interactivitat 
- Manera de fer córrer l’aplicació i temps de descàrrega 
- Disseny tècnic i de la interfície gràfica més o menys vistós i fàcil 

d’interpretar 
- Tipus d’aplicació informàtica, llengua vehicular i duració 
- Situacions properes al món dels alumnes i relacionades amb la seva 

percepció 
- Multirepresentativitat 
- Fiabilitat de l’origen i distribució gratuïta 
- Nivell educatiu i tema  
- Rigor científic i adequació del vocabulari (senzills i amb la informació 

justa per aconseguir l’objectiu demanat) 
- Moment del procés educatiu i objectius que cobreix 
- Estratègies d’ús a l’aula (on, quan, qui, com) 
- Documentació que l’acompanya (instruccions clares i/o activitats 

complementàries) 
Guitart (2005) considera tres qüestions bàsiques per seleccionar aquest 
tipus de material: el disseny tècnic (objectius, variables que es poden 
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controlar, utilització intuïtiva), la documentació que l’acompanya 
(instruccions d’ús i activitats proposades) i el nivell de coneixements 
necessaris per part de l’alumnat. 
Per a Hennessy i cols. (2006) la selecció ha de tenir en compte que els 
recursos triats modelitzin les percepcions dels alumnes de la realitat mentre 
desafien els seus preconceptes i, per tant, cal fer una selecció tan curosa 
com sigui possible. En aquest sentit, l’autor considera que certes 
simulacions, sobretot les de biologia, tenen menys riscos de males 
interpretacions que d’altres de física i química. 
 
La classificació dels recursos TIC multimèdia 
Tots aquests recursos són de gran utilitat sempre i quan es facin servir de la 
manera correcta. Per aconseguir-ho, un primer pas és seleccionar aquells 
que més facilitin l’aprenentatge de l’alumne.  
Això implica, tal com comenta Casellas (2006), dur a terme tres tasques 
prèvies: 1) cercar els recursos i conèixer el seu funcionament; 2) seleccionar 
els més adients per a cada objectiu, nivell educatiu i metodologia escollida; 
3) organitzar aquests recursos. 
D’aquesta manera el professorat tindrà disponibles i localitzats el màxim 
d’ells just per en el moment que els necessiti. És per això que pensem que 
una bona cerca i classificació de materials és fonamental. 
Marques (1996) fa una classificació del software educatiu segons diferents 
criteris: continguts, destinataris, estructura, medis que integra, objectius 
educatius... 
El “Observatorio Tecnológico del MEC” en el seu document elaborat sobre 
“Evaluación de software educativo” fa una proposta per classificar els 
diferents tipus de softwares segons: el sistema operatiu, els destinataris 
(edat o nivell), els coneixements previs exigits, els continguts que treballa, 
l’estructura (tutorial, base de dades, simulador, eina...), la seva funció en 
l’estratègia didàctica... 
Per classificar els recursos multimèdia altres autors com Galán (2006) 
proposen tenir en compte: qui ha elaborat el material (universitat, institució, 
empresa), el tipus de recurs (animacions, simulacions...). 
 
L’avaluació dels recursos TIC multimèdia 
Fent una cerca ràpida per Internet, ens trobem amb molts recursos sobre 
alguns temes concrets i en canvi amb molt pocs sobre d’altres. Una altra 
percepció és que la qualitat és, en moltes ocasions, bastant escassa i és per 
aquest motiu que cal fer una avaluació acurada per tal d’assegurar la seva 
qualitat a l’hora de fer-los servir. 
L’avaluació d'aquests recursos permet determinar el grau d’adequació dels 
programes al context educatiu: currículum, tipus de destinataris, edat... 
Aquesta avaluació pot fer-se durant el procés de disseny i desenvolupament, 
amb la finalitat de corregir i perfeccionar el programa i durant la seva 
utilització real pels usuaris, per jutjar la seva eficiència i els resultats que 
amb ell es volen obtenir (González, 1999). Segons aquest autor, la finalitat de 
l’avaluació de qualsevol software educatiu és orientar al docent en l’ús del 
programa fent èmfasi en els aspectes pedagògics, metodològics, ideològics 
i culturals que conté. 
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Per a Altherr i cols. (2004) trobar bon material multimèdia, en el seu cas per 
a l’ensenyament de la física, és molt difícil. Constaten en el seu treball que hi 
ha poques bases de dades que facin servir una esquema d’avaluació per a 
jutjar el seu contingut, i quan es fa l’avaluació, cadascú fa servir la seva 
pròpia llista de criteris. De les més de 5.000 aplicacions que han trobat, 
només un reduït percentatge eren valuoses i fàcils de trobar i encara menys 
havien estat avaluades.  
Segons aquests autors la major part de les llistes de criteris d’avaluació 
tenen el mateix esquema: criteris de continguts, didàctics i metodològics i 
d’aspectes tècnics. Ara bé, molts d’aquests llistats estan elaborats més des 
del punt de vista informàtic que des del punt de vista del potencial usuari. 
Altre problema que han detectat és que moltes d’aquestes llistes cobreixen 
els principals aspectes però són massa feixugues i per tant poc pràctiques. 
També han vist que moltes llistes només consideren un tipus de recurs 
multimèdia i elaboren els criteris només per a aquest tipus de recurs (així 
consideren la interactivitat quan en el cas de les animacions aquest criteri és 
menys rellevant). Finalment també troben que no estan separats els criteris 
descriptius i els d’avaluació.  
Després d’haver avaluat centenars de productes multimèdia la seva 
proposta és que en l’avaluació d’aquests materials hi ha d’haver tres grans 
apartats: 1) si l’usuari pot accedir fàcilment al producte multimèdia, 2) si és 
bastant motivador per animar al seu ús, 3) si treballant amb ell el contingut 
pot ser controlat fàcilment. Finalment, a més del contingut i la motivació el 
producte ha de ser valorat per la seva implementació, els mètodes i l’entorn 
d’ensenyament.  
Els criteris concrets que ells fan servir són: facilitat d’ús, coses que el fan 
atractiu, descripció clara dels objectius i el treball a desenvolupar, 
rellevància del tema, amplitud de l’aplicació (diferents nivells de 
complexitat...), correcció en el tema, flexibilitat d’ús, adequació de tots els 
components entre sí, tipus de material multimèdia adient al tema que tracta, 
documentació acompanyant. Per tal d’avaluar feien una gradació des de 1 
(molt bo) a 5 (molt dolent). 
Per a Pintó (2007), donat que sobre alguns temes hi ha una gran quantitat i 
varietat de simulacions corresponents al mateix fenomen, cal seleccionar les 
que millor s’ajusten a les necessitats de cada moment. Però, aquest procés 
selectiu s’ha de basar en uns criteris. Segons aquesta autora quan es valoren 
simulacions cal analitzar: 
- Els textos amb preguntes i qüestionaris. S’han de rebutjar les aplicacions 
que no tinguin cap tipus de pregunta o qüestió en les què només cal 
executar la simulació i mirar la pantalla. 
- El rol assignat a la visualització. Les imatges s’han d’entendre per tal que el 
model científic que representen els sigui comprensible. Els alumnes han de 
interactuar per tal que puguin entendre el model que regeix la simulació. 
- La visió epistemològica del la ciència que donen. No han de confondre el 
fenomen amb el model científic que permet representar-lo. 
- Les seves potencialitats: anàlisi d’un fenomen en diferents circumstàncies, 
identificació de les variables independents i dependents, modificació de 
paràmetres... 
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- L’enfocament qualitatiu i quantitatiu que es fa. Cal analitzar els fenòmens 
des d’una perspectiva més qualitativa i evitar les simulacions on els alumnes 
només han de fer càlculs. 
- La importància que es dóna a les concepcions alternatives i/o els possibles 
problemes conceptuals que es poden crear quan es treballa amb elles. 
A l’hora d’avaluar el material trobat molts autors donen la seva opinió: Galán 
(2006) que fa un estudi sobre material audiovisual per a la didàctica de la 
Química considera aspectes tècnics (imatges, textos...), didàctics (objectius, 
tema, adequació a la audiència, guia didàctica...) i funcionals (avantatges en 
front altres mitjans, aplicació a contextos i estratègies educatives 
diverses...). Aquests mateixos aspectes: tècnics, pedagògics i funcionals, 
amb algunes petites variacions, són els que proposen Chiarini i cols. (2005).  
Per la seva banda, Eckert i cols. (2003) parla de: motivació, on inclou la 
facilitat d’ús, l’atractivitat, els components interactius, l’interès del tema, la 
innovació, la clara descripció de les propostes de treball; el contingut: 
rellevància, la possibilitat de fer el treball sense aquests recursos, la 
profunditat del tema, l’amplitud de continguts, la correcció; i el mètode: 
flexibilitat en el seu ús, objectius adients, guia didàctica, documentació, 
tipus de multimèdia adequat al que es vol explicar, explicació de termes 
tècnics... 
Segons Marquès (1996, 2000), una avaluació comporta: observació, anàlisi, 
mesura i judici. Opina també que els criteris d’avaluació han d’estar d’acord 
amb la intencionalitat de l’avaluació i els destinataris. Per ell els punts més 
importants que cal valorar són: objectius educatius i resultats obtinguts, 
continguts tractats, recursos utilitzats, alumnes als quals van dirigits, 
metodologia didàctica, avaluació... Aquest autor considera com a criteris de 
qualitat: eficàcia, facilitat d’ús i instal·lació, versatilitat, qualitat de l’entorn 
audiovisual, qualitat dels continguts, capacitat de motivació, adequació als 
usuaris i al seu ritme de treball, foment de la iniciativa i l’autoaprenentatge, 
treball cooperatiu, i d’altres més. 
El “Observatorio Tecnológico del MEC” en el document comentat 
prèviament considera que l’avaluació ha de fer-se tenint en compte les 
propietats intrínseques del programa i les possibilitats d’implementació del 
programa a l’aula. Per tant, s’han de tenir presents també aquells factors 
que, tot i ser independents del software, poden modificar-ne el rendiment.  
Els ítems bàsics que consideren són: 

- facilitat d’ús i instal·lació: senzill d’instal·lació, sense coneixements 
extensos previs, sense incompatibilitats 

- versatilitat: flexible, funcional, obert a diferents situacions 
d’aprenentatge 

- qualitat audiovisual: qualitat estètica, de gràfics i sons, i sense grans 
requeriments de hardware 

- qualitat de continguts: rigor conceptual i científic, llenguatge adequat 
i sense elements discriminatoris 

- navegació: intuïtiu, ampli i fàcil de fer servir 
- originalitat: plantejaments i tècniques originals, sense ús de tècniques 

que no són necessàries 
- adequació als usuaris: ha de tenir present el nivell inicial i els 

progressos dels usuaris, entorn programable i base de dades amplis 
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- solidesa didàctica: versàtil, adaptat a les diferents peculiaritats dels 
alumnes i accessible a alumnes amb discapacitats 

- documentació: sobre la instal·lació, característiques didàctiques, 
utilització a l’aula, objectius didàctics, continguts que treballa, edats 
recomanades, en resum, ha de tenir una guia didàctica i un manual 
d’usuari 

- esforç cognitius: desenvolupar aprenentatges significatius i 
transferibles amb un enfocament pedagògic sòlid i actual. 

Per a diversos autors (Bohigas i cols, 2003; Guitart, 2005) són bàsics els 
següents criteris d’avaluació: facilitat d’utilització, grau d’interactivitat 
ajustat a les activitats que es proposen als alumnes, grau de configuració 
(modificació de variables per part de l’alumne), fiabilitat d’origen i 
disponibilitat, temps de càrrega. 
Un altre eina d’avaluació que també hem tingut en compte és la que va sortir 
del grup de treball del projecte ACREAC (Rodrigo, 2006) en la qual es 
consideren les següents categories: aspectes informàtics/tècnics, disseny, 
qualitat científica del missatge i potencialitat per ser utilitzat en un curs. El 
total d’ítems era de 41 que s’havien de valorar de 0 a 3, tret de 9 d’ells que 
només s’havien de contestar amb sí o no. 
Per la seva part Sicardi (2004) proposa elaborar unes fitxes tècniques per a 
cada recurs i fer una escala de ponderació per a cada ítem. Finalment 
considera que tot recurs requereix una avaluació en el context determinat on 
es vol aplicar. 
Però amb tots aquests criteris, no s’ha de pretendre fer un judici valoratiu 
del software, ni donar un patró d’usos desitjables ja  que això depèn del 
docent i del grup d’alumnes concret, sinó donar unes orientacions d’ús 
possible i pedagògicament viable. 
En conclusió, la incorporació d’un recurs multimèdia depèn més de les 
condicions específiques d’un grup d’estudiants i els seus professors, que del 
software mateix, encara que certes condicions mínimes de presentació i 
organització són necessàries. 
Però, qualsevol tipus de recurs, i aquests no són diferents, han d’anar 
acompanyats d’unes activitats, amb uns objectius didàctics concrets i 
inserides en un cicle d’aprenentatge (Eckert i cols., 2003). Això permetrà 
que aquests materials no es transformin en un joc. 
Per aquest motiu, considerem que una guia didàctica sempre és 
imprescindible i ha de recollir totes les indicacions que facilitin la 
implementació i aprofitament del recurs. 
 

Explicació del tema 
Tal com comenta Guitart (2005) la incorporació dels recursos TIC és lenta i 
sovint poc eficaç entre altres coses perquè el professorat no sempre veu clar 
que aquests materials ajudin als alumnes en el seu aprenentatge. 
D’altra banda, com que hi ha una grandiosa quantitat de material a Internet, 
això porta una sèrie de problemes: 

- Hi ha una gran dispersió de materials en el camp de la Biologia, tot i 
que s’han fet treballs de recopilació molt interessants en el camp de la 
Física i de la Química. 
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- Existeix una gran dificultat de selecció, un cop localitzat un recurs s’ha 
d’estudiar molt acuradament per saber el nivell al què tracta la 
informació, com utilitzar-la, la llengua vehicular... A més, aquest 
material és molt més difícil de revisar que un llibre o un article 
científic ja que no hi ha un resum, i les disponibilitats horàries no 
sempre ho permeten. 

- S’ha de fer una anàlisi didàctica ja que cal una valoració pedagògica 
per tal que sigui útil per l’activitat docent del professorat i la formació 
de l’alumne. 

- El contingut d’Internet és molt “volàtil”, sempre hi ha un tant per cent 
de documents que deixen d’estar disponibles perquè les pàgines web 
on estaven allotjats han desaparegut, bé perquè han estat retirades o 
bé perquè han canviat de servidor, etc. Això s’ha de tenir present 
encara que s’ha constatat que si estan en webs d’universitats o centres 
de recerca no desapareixen tan fàcilment. 

Tots aquests problemes fan que el professorat molt sovint no faci servir 
aquests recursos. 
Amb la intenció d’afavorir l’accés a aquests materials per part del 
professorat de ciències naturals vaig plantejar-me aquesta recerca ja que, 
com opina Pontes (2007) no cal elaborar nous programes, sinó utilitzar el 
software  existent i avaluar l’eficàcia pedagògica del mateix. 
Centrar-me només en materials de biologia va ser degut a: la meva formació 
acadèmica, la meva trajectòria professional i la intenció de fer alguna cosa 
semblant al que han fet els companys de física i química. 
Escollir el nivell d’ESO va ser una opció personal motivada per diferents 
raons: d’una banda que l’ESO és una etapa obligatòria i per tant que el 
nombre de professors que se’n podran aprofitar del material recollit serà 
molt més gran que si hagués treballat amb material per a batxillerat. A més, 
la major part del material d’aquestes característiques que es troba penjat a 
Internet està elaborat per Universitats i professorat d’aquests nivells i per 
tant és més fàcil adaptar-lo al batxillerat mentre que el material que es pugui 
aplicar a l’ESO costa molt més de trobar. En tercer lloc, el nombre 
d’alumnes amb necessitats educatives especials i nouvinguts és molt més alt 
a l’ESO que al batxillerat i per tant el ventall de recursos disponibles ha de 
ser més gran, suggerent i motivador. 
Tot i que en principi la idea era buscar material només en català i castellà, 
l’escassetat d’aquests recursos en les dues llengües ens va decidir a buscar 
també recursos en altres llengües amb la intenció, en un futur proper, 
d’elaborar guies didàctiques per al seu ús i/o traduir al català allò més 
interessant. 
 

Objectius 
Com ja hem comentat, la utilització de qualsevol recurs TIC animat, no 
garanteix un millor aprenentatge.  
A partir d’aquest premissa s’ha desenvolupat tot el projecte i per això en 
aquest treball hem pretès analitzar de manera minuciosa i metòdica els 
recursos TIC basats en representacions dinàmiques (fonamentalment 
animacions i simulacions) que hi ha en pàgines web d’accés lliure o que, tot i 
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que fossin d’accés restringit, permetessin, si més no durant un temps, 
l’accés lliure. 
D’altra banda, s’ha intentat proporcionar informació tant de caràcter 
descriptiu com didàctic que pugui servir al professorat interessat a incloure 
aquesta mena de recursos en les activitats docents.  
A més, ha calgut seleccionar els més adients per a una determinada finalitat 
didàctica. S’ha comprovat que el profit que fa el professorat d’aquest 
material depèn en gran mida de la seva experiència amb ell i el seu domini. 
Si el professorat no es troba “còmode” amb aquestes eines, acaben per ser 
ells els que desenvolupen les activitats proposades i els alumnes són només 
subjectes passius del procés. Cal, per tant, que aquestes recursos es facin 
servir en els moments adequats de la seqüència didàctica i que tinguin uns 
objectius clars dins del procés d’aprenentatge dels alumnes. 
També semblava interessant saber si aquests materials recollien els 
principals continguts desenvolupats pel currículum de biologia de l’ESO i si 
eren molt diferents dels que es fan servir tradicionalment. 
Per tant, s’ha considerat que la revisió del material existent a Internet podia 
ser d’interès ja que són recursos que es faran servir cada vegada més i que 
calia fer un estudi dels recursos disponibles i del seu contingut didàctic. 
Amb totes aquestes premisses els objectius de treball han estat els següents: 

1) Cercar antecedents bibliogràfics sobre l’estat i utilització d’aquestes 
eines multimèdia dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

2) Localitzar les pàgines web que tinguessin allotjats recursos dinàmics 
multimèdia sobre biologia i que es poguessin fer servir per al nivell 
de l’ESO tant en aules d’informàtica com en aules amb canó. 

3) Revisar aquests documents i classificar-los segons els criteris de: 
tipus, nivell educatiu, tema, objectius... 

4) Descriure’ls per facilitar el seu ús didàctic. 
5) Fer un estudi sistemàtic del material seleccionat per valorar-lo i 

avaluar-lo i no només des d’un punt de vista didàctic: ús, rigor 
científic, moment del procés educatiu en el què podria ser aplicat..., 
sinó també tècnic i sociològic. 

6) Fer una anàlisi estadística de les seves característiques per conèixer-
les i poder determinar les mancances que pugui haver-hi envers 
aquests recursos. 

7) Contribuir a la seva difusió creant una pàgina web en la qual inserir 
els resultats de tota aquesta investigació clarament ordenats per 
temes, nivells i objectius de coneixement. 

Tot plegat tenia un objectiu final, facilitar al professorat de ciències naturals 
l’accés a aquests recursos sense haver de dedicar un temps excessiu a la 
seva cerca i selecció per tal de contribuir al procés d’ensenyament-
aprenentatge de la biologia a l’ESO. 
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Treball dut a terme 
 

Pla de treball 
Tot i que s’havia fet una programació de la distribució del temps abans de 
començar el període de la llicència, aquesta es va veure modificada, encara 
que no de manera important. 
Finalment, el temps de la llicència es va distribuir de la següent manera: 

 Cerca i lectura de llicències d’estudis de temàtica relacionada amb la 
pròpia: juliol, setembre i octubre de 2006; abril i maig de 2007. 

 Cerca i lectura de bibliografia de referència: setembre i octubre 2006; 
març, abril, maig i juny de 2007. 

 Entrevistes i converses amb experts en elaboració i ús d’aquests 
materials: fonamentalment durant octubre i novembre de 2006. Però 
també, puntualment, al llarg de tot l’any. 

 Cerca i valoració de criteris de classificació i avaluació de materials 
multimèdia: octubre i novembre de 2006. 

 Cerca de pàgines web on hi hagués material aprofitable per l’ESO: 
juliol, setembre, octubre i novembre de 2006 

 Cerca i valoració inicial dels recursos animats trobats en les pàgines 
web seleccionades: novembre i desembre de 2006 i gener  de 2007. 

 Elaboració dels criteris de classificació i avaluació dels recursos: 
novembre i desembre de 2006. 

 Classificació i avaluació dels recursos seleccionats: gener, febrer i 
març de 2007. 

 Anàlisi dels resultats obtinguts: abril i maig de 2007. 
 Construcció de la pàgina web pròpia: maig, juny i juliol de 2007. 
 Redacció de la memòria final: juny i juliol de 2007. 
 Assistència a diferents cursos de formació, conferències: repartida 

durant tot el període de la llicència. 
 

any 2006 any 2007 
Activitats desenvolupades 

J A S O N D G F M A M J J 
Cerca i lectura de llicències de 
temàtica relacionada 

x  x x      x x   

Cerca i lectura de bibliografia de 
referència 

  x x     x x x x  

Entrevistes i converses amb experts    x x         
Cerca i valoració de criteris de 
classificació i avaluació 

   x x         

Cerca de pàgines web amb material 
adient 

x  x x x         

Cerca i valoració inicial de recursos 
ANSII 

    x x x       

Elaboració dels criteris de 
classificació i avaluació dels recursos 

    x x        

Classificació o avaluació dels 
recursos seleccionats 

      x x x     

Anàlisi dels resultats obtinguts          x x   
Construcció de la pàgina web pròpia           x x x 
Redacció de la memòria final            x x 
Assistència a cursos de formació x  x  x x x x x x x x x 
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Metodologia emprada i descripció de l’estudi 
La metodologia que varem fer servir al llarg de l’estudi va variar en funció 
del moment en què es desenvolupava ja que es pretenia, en primer lloc, 
conèixer els tipus de recursos TIC multimèdia existents a la xarxa i després 
analitzar-los des d’una perspectiva didàctica. 
En tot el procés de recerca les entrevistes i converses amb persones 
expertes tant dins del CDECT com del CRECIM i molt especialment 
l’orientació de la meva tutora, la Dra. Roser Pintó, van ser de gran ajut. 
Seguidament, descrivim la metodologia emparada en cada etapa de la 
cerca, categorització i avaluació dels diferents tipus de recursos. 
 
Cerca bibliogràfica de l’estat de la qüestió 
La cerca de material bibliogràfic es va desenvolupar en diferents vessants. 
En primer lloc es va fer una revisió exhaustiva de totes les llicències 
d’estudis que haguessin abordat el tema de les TIC en l’ensenyament de les 
ciències experimentals amb la finalitat de saber en quin punt es trobava 
aquest treball dins del context més proper. Aquesta cerca va tenir lloc amb 
ajut del cercador de llicències del XTEC. 
També es va du a terme una cerca per Internet a partir de la web de la UAB i 
el consorci de biblioteques universitàries de Catalunya, així com de la web 
del MEC i d’altres referències proporcionades pels experts consultats i la 
tutora del treball. 
Amb aquesta informació es van poder consultar publicacions de les 
següents temàtiques: 

 Didàctica de la biologia 
 Didàctica general 
 Recursos TIC d’interès didàctic 
 Recursos audiovisuals i multimèdia d’aplicació didàctica 
 Qualitat docent dels recursos audiovisuals 

Tot plegat ens va permetre tenir prou material per centrar les bases del 
marc teòric. 
 
Cerca de pàgines web 
Abans de començar la recerca va ser necessari definir, amb el màxim 
d’exactitud i concreció possibles, els objectius de la cerca. Seguidament 
calia seleccionar el material revisat segons criteris d’afinitat a allò què es 
buscava, veracitat de la font i qualitat del contingut. 
A l’hora de cercar les pàgines web on trobar els recursos didàctics varem 
fer servir diferents fonts d’informació: 

• Fonts primàries, és a dir, fonts que permeten l’accés a la informació 
de manera directa. Amb aquesta finalitat varem revisar totes les 
pàgines web dels diferents Departaments d’Educació de totes les 
Comunitats Autònomes de l’Estat buscant portals o llocs on hi hagués 
recursos TIC i revisant el material que presentaven. En aquest sentit, a 
més del material recollit a la pàgina del XTEC, ens van ser de molta 
utilitat el portal del MEC, CNICE, i el de la Junta de Andalusia, 
AVERROES. 
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• Fonts secundàries, que són les que fan servir bases de dades 
d’enllaços i direccions. Dins d’aquest grup varem fer servir dos tipus 
de cercadors.  

o D’una banda, varem fer servir un cercador genèric: Google, ja 
que és un dels més emprats i amb una base de dades d’adreces 
molt extensa. En aquest cas la cerca es fa a partir de paraules 
clau, de manera que es localitzen les pàgines web que millor 
s’adapten a les paraules introduïdes segons criteris o regles 
pròpies. Això té l’inconvenient que per unes determinades 
paraules clau poden aparèixer centenar de milers d’adreces i 
aleshores apareix el dubte de quines revisar. Sabem que 
l’ordre d’aparició és per rànquing de popularitat per la qual 
cosa podem deduir que les més importants apareixeran en els 
primers llocs. Nosaltres, seguint aquest criteri, revisàvem 
sempre, com a mínim, les cinc primeres pàgines. 

o També varem fer servir un cercador temàtic. Aquests cercadors 
el que fan és fer llistes de pàgines web classificades per 
categories. Nosaltres varem utilitzar el cercador Alltheweb que 
permet cercar de manera més específica per webs i materials 
audiovisuals. 

Alguns criteris que varem fer servir per decidir a quines pàgines web 
dedicàvem més temps, seguint les orientacions de Mas (2006) van ser: 
escollir servidors acadèmics o estatals (.edu) abans que comercials (.com); 
mirar si apareixia al resultat “més resultats a...” ja que això volia dir que es 
tractava en detall el tema consultat; comprovar si hi havia publicitat i si es 
veia clarament l’autor, organisme o empresa responsable; la data 
d’actualització; la claredat i correcció gramatical... 
Tot i això, de vegades, informació molt interessant es trobava per casualitat. 
Per motius d’accessibilitat, es va limitar l’estudi a les pàgines web que 
portaven materials que es podien obtenir de manera lliure i gratuïta. 
 
Cerca i selecció dels recursos  
A partir de les pàgines web escollides es va fer una cerca d’animacions i 
simulacions de biologia. Localitzar els recursos no va ser una tasca fàcil i va 
requerir molt de temps. 
Evidentment, no es va poder recollir tot el material que hi havia a la xarxa 
durant els mesos del 2006 i 2007 en què es va du a terme la recerca, però 
pensem que el que s’ha fet pot ser prou representatiu del que hi havia en 
aquell moment. 
D’altra banda, també són conscients de la inestabilitat i/o volatilitat de les 
pàgines web, amb el risc que comporta per a un procés de cerca i selecció 
de recursos aquest fet. 
Tot i això, varem trobar un gran nombre de recursos. A partir d’ells, es va 
fer una selecció del material multimèdia que tractés els continguts que es 
desenvolupen en secundària i que tingués un nivell adequat per a l’ESO. Ja 
que el primer pas per aprofitar didàcticament els recursos de la www és 
valorar-los tant de manera descriptiva com didàctica. 
Finalment es va establir una codificació numèrica per tal d’identificar-los 
posteriorment en les diferents taules i bases de dades que es van crear. 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 



Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO 

 

Donat que molt del material trobat era en llengua anglesa varem haver de 
tenir en compte les diferències en la terminologia que es fa servir per 
referir-se a cada etapa i nivell educatius (middle school/junior hight school 
= ESO; hight school/K-12 = batxillerat...). 
En principi, es van organitzar per temes i nivells, se’ls va assignar un codi, 
tal com hem comentat, i es va fer una fitxa identificativa de cadascú en la què 
s’incloïa un breu resum del que tractaven. 
 
Classificació i anàlisi dels recursos seleccionats 
L’examen en profunditat dels continguts i la descripció són previs a 
l’aprofitament racional d’un recurs. Això és encara més evident quan hi ha 
un gran volum de materials existents. De fet, no serveix de gaire tenir gran 
quantitat de materials si no han estat classificats. 
D’altra banda, l’anàlisi didàctica permet conèixer els continguts i saber com 
està estructura la informació. El resultat final ha de ser algun instrument o 
fitxa on es pugui recollir aquesta informació, ni que sigui resumida, de forma 
que pugui ser aprofitada desprès per altres persones. 
En primer lloc, varem dur a terme la cerca i revisió de diversos protocols  
existents per classificar els recursos TIC multimèdia des de diferents punts 
de vista: tipus d’aplicació, continguts desenvolupats, moments del cicle 
d’aprenentatge on es pot aplicar... 
Seguidament, varem elaborar el nostre propi protocol per classificar-los en 
funció de: cicle de l’ESO al qual es podien aplicar, continguts conceptuals 
i/o procedimentals que desenvolupaven, nivell d’aprenentatge on es podien 
utilitzar... 
Finalment, varem aplicar aquests protocols als recursos trobats i varem 
incloure els resultats en unes taules en Excel. 
A l’hora que fèiem aquesta última feina, varem fer un petit resum de cada 
recurs on s’indicava en dues línies una informació que pretenia ser 
significativa de caire descriptiu, didàctic i/o crític. 
 
Avaluació dels recursos seleccionats 
Un cop fet l’anàlisi i classificació dels recursos, cal avaluar els materials 
respecte als diferents criteris considerats: temàtica, objectius, plantejaments 
didàctics, guies... 
En primer pas va ser la cerca, revisió i adaptació dels protocols existents per 
avaluar els recursos TIC multimèdia des del punt de vista de la seva 
aplicació al procés educatiu. 
A partir d’aquestes troballes varem intentar fer una adaptació d’aquests 
protocols a la matèria (biologia) i nivell (ESO) de l’estudi dut a terme. 
A continuació, varem procedir a l’elaboració de nostre propi protocol 
d’avaluació intentant tenir en compte criteris objectius tant de tipus 
contextual com relacionats amb situacions educatives específiques. 
Per últim, varem aplicar el nostre protocol a l’avaluació de les aplicacions 
trobades i varem incloure els resultats en les corresponents taules en Excel. 
 
 
 
 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 



Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO 

 

Elaboració de taules de pàgines web i recursos 
Amb la informació obtinguda de l’estudi de les pàgines web seleccionades 
varem elaborar una taula resum amb les seves característiques més 
significatives. 
També varem construir 20 taules de recursos organitzats per nivells 
educatius i temes, tal com explicarem a la fase de resultats. 
 
Estudi estadístic de les pàgines web i els recursos TIC 
estudiats 
Un cop seleccionades i estudiades les pàgines web i seleccionats, 
classificats i avaluats els recursos TIC, varem procedir a dur a terme un 
estudi estadístic percentual de tots ells des de diferents punts de vista. 
En el cas de les pàgines web varem estudiar estadísticament: els blocs 
temàtics dels que tractaven, l’autoria, la llengua original i l’accessibilitat. 
En el cas dels recursos, varem considerar: la llengua vehicular, 
l’accessibilitat, el nivell d’aprenentatge al qual estaven destinats, el tipus de 
recurs, els continguts conceptuals, la relació que hi havia entre el tipus de 
recurs i els continguts conceptuals i la presència de guies didàctiques. 
 
Fase d’elaboració de la pàgina web 
En primer lloc, i degut a la nostra falta de coneixements sobre el tema, 
varem fer un curs de disseny de pàgines web. 
A l’hora que es feia aquest curs, varem du a terme un estudi de diferents 
pàgines web elaborades per diversos professors de ciències experimentals 
que havien desenvolupat llicències semblants a la nostra, amb la finalitat 
d’agafar idees per veure com disposar el material. 
També varem fer consultes amb diversos experts per veure com presentar-
los de la manera més eficient. 
A l’hora d’elaborar i dissenyar la pàgina web varem intentar pensar en els 
criteris pedagògics que havia de complir. El disseny havia de respondre a 
les necessitats dels usuaris als quals anava destinada. Per això abans de tot 
havíem de contestar la pregunta de quina finalitat ha de tenir la nostra 
pàgina web. 
Un cop varem tenir clar què volíem mostrar en ella varem procedir al procés 
de confecció durant el qual varem du a terme les següents activitats: 

o Disseny de la pàgina principal i de tots els elements que l’havien de 
constituir: text, imatges, fons, enllaços, així com de la distribució de 
tots aquests elements 

o Crear un codi d’estils per al text (CSS) 
o Decidir els diferents apartats que conformarien la pàgina 
o Inserir les imatges 
o Definir els enllaços d’origen i destí 
o Inserir els documents i taules en format web  
o Comprovar que tots els navegadors i enllaços eren operatius 
o Fer la versió en castellà de la pàgina 
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Descripció dels recursos utilitzats 
Recursos de hardware i software 

- Ordinador personal amb processador Pentium i connexió a Internet 
- Connexió ADSL 
- Programa Word 2003 del paquet Microsoft Office per al tractament de 

textos 
- Programa Excel 2003 del paquet Microsoft Office per a l’elaboració 

d’algunes de les taules de dades i dels gràfics 
- Programa Acrobat 7.0 Professional de l’empresa Adobe per presentar 

la memòria final i gravar el CD-ROM que demanava el Departament 
d’Educació 

- Programes WinRAR i WinZip per a comprimir i descomprimir fitxers 
- Programa Dreamweaber MX 2004 del paquet Macromedia per a la 

construcció de pàgines web 
- Programa Fireworks MX 2004 del paquet Macromedia per a elaborar 

imatges per a la pàgina web pròpia 
- Programes de plug-in per visualitzar les diferents animacions i 

simulacions: Flash Player, Macromedia Shockwave, Macromedia 
Player, Adobe Acrobat, Quick Time, MDL Chime, màquina virtual de 
Java 

 
Recursos informàtics 
- Cercadors genèrics i específics presents a Internet 
- Pàgines web que portaven animacions i/o simulacions 
- Animacions,  simulacions i altres programes i recursos interactius presents 
a les diferents webs 
- Pàgina web personal elaborada per difondre tot el material amb el què s’ha 
treballat 
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Presentació i anàlisi dels resultats obtinguts 

 
El primer que volem comentar és que el total de llicències d’estudis que, des 
del curs 2000-2001, han desenvolupat temes relacionats amb les ciències 
experimentals i les TIC és de 23. En aquest recull no hem inclòs les que 
s’estan duent a terme aquest curs 2006-2007. 
De totes elles, 18 són de física i química i 5 de biologia, geologia i ciències 
de la terra i el medi ambient. També volem dir que de les 18 de física i 
química, 9 tracten el tema o treballen amb applets i/o simulacions. De totes 
les que hi ha fetes de biologia, només una d’elles, la de Cristina Villalba 
(2004) està centrada en aquests recursos multimèdia. 
 

Pàgines web analitzades 
Amb l’ajut dels cercadors que hem comentat a l’apartat de metodologia i 
dels enllaços aconseguits per diverses fonts varem arribar a analitzar un 
total d’aproximadament 465 pàgines web que portaven integrats recursos 
TIC de biologia.  
D’aquestes, algunes es limitaven a recollir una selecció de recursos, sense 
propostes didàctiques, tot i que n’hi havia de molt bons. D’altres eren unitats 
didàctiques interactives amb propostes didàctiques molt acurades. 
Tanmateix, moltes d’elles les varem desestimar per diferents motius. Un 
elevat nombre presentaven recursos TIC que no corresponien als objectius 
del nostre estudi (webquests, exercicis d’opció múltiple...), d’altres eren de 
pagament i no permetien l’accés lliure a les animacions/simulacions; 
diverses, tot i ser d’accés lliure, presentaven un nivell de continguts 
universitari molt difícil d’adaptar als nostres alumnes de secundària i 
finalment n’hi havia que estaven en llengües que no coneixíem mínimament i 
per tant feien molt difícil la seva classificació i, sobretot, una avaluació amb 
un cert rigor. 
Un cop excloses totes les que acabem de comentar el nombre es va reduir 
fins a 112 de les quals també varem desestimar les que consideràvem que 
no eren adients per a l’ESO tot i que per batxillerat podien servir.  
Amb això el nombre de pàgines web seleccionades per a l’ESO va quedar 
“reduït” a 58 que, com veurem més endavant, aporten un total de 398 
recursos diferents.   
 
Descripció de les pàgines web 
Amb les dades d’aquestes pàgines web que ens han semblat més 
interessants, hem elaborat una taula que hi ha a l’annex 1 amb la finalitat de 
facilitar al professorat, que no disposa de massa temps per a la recerca de 
recursos informàtics multimèdia, un punt de partida per trobar espais on 
aquests sovintegen.  
També volem fer l‘advertiment que en aquesta taula només es reflecteixen 
els recursos adients per a l’ESO en el ben entès que moltes d’aquestes 
pàgines presenten, com a continuació comentarem, altres recursos per a 
batxillerat que no estan comptabilitzats, ni per tant s’indica d’ells el tipus 
d’aplicació ni les temàtiques. 
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Passem a comentar ara, breument, les 58 pàgines web seleccionades. 
1) http://activescience-gsk.com
gsk Active Science. Pàgina d’una 
multinacional farmacèutica. 
Conté moltes animacions i 
simulacions sobre diferents 
aspectes del cos humà i d’ecologia, 
algunes per a l’ESO i d’altres per a 
batxillerat.   
La pàgina és en anglès i permet visionar els recursos directament a la web.  
Hem recollit quatre recursos per a primer cicle i tres per a segon, set en 
total. 
 
2) http://biog-101-104.bio.cornell.edu
BioG101-104. És la pàgina web de la Universitat de Cornell. 
Tracta exclusivament temes relacionats amb la cèl·lula i en ella hi ha 
simulacions sobre mitosi i meiosi.  
És en anglès i permet el visionat directament a la web.  
D’aquesta web hem seleccionat un recurs per a segon cicle. 
 
3) http://biologica.concord.org
BioLogica. Pàgina de la National Science Foundation. 
Recull temes de genètica i citologia. Hi ha material (animacions i simulacions) 
per treballar on-line i material que es pot descarregar.  
També és una pàgina web en anglès.  
Hem recollit dos recursos per a segon cicle. 
 
4) http://biomodel.uah.es  
Biomodel. Es tracta de la pàgina personal del professor Àngel Herraez. 
Presenta animacions de bioquímica, biologia molecular i citologia, sobretot 
per a batxillerat. També hi ha models en 3D.  
És en castellà i es permet accedir als recursos sense necessitat de 
descarregar-los.  
D’entre tot el material hem seleccionat quatre recursos per a segon cicle. 
 
5) http://cellsalive.com  
CELLSalive. Pàgina personal del professor  J. Sullivan 
Presenta animacions relacionades 
amb les cèl·lules i el seu cicle vital, 
molt adients tant per l’ESO com 
per a batxillerat.  
Igual que les anteriors, és una 
pàgina en anglès que permet 
accedir als recursos directament 
des de la web sense que calgui 
baixar-los de la xarxa. 

 

 

Varem recollir quatre recursos per a segon cicle, dos dels quals també es 
poden aprofitar per a primer cicle. 
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6) http://educalia.educared.net  
Correspon a l’Obra Social de la Caixa que pertany a la Fundació la Caixa. 
Presenta temes d’ecologia que tracten, sobretot, de qüestions relacionades 
amb els paisatges i els residus. Fa servir com a recursos, jocs de simulació. 
És una pàgina web en català i que permet descarregar els recursos o bé  
treballar-los directament a la web.  
Hem seleccionat dos recursos per a primer cicle, un dels quals també es pot 
aprofitar per a segon cicle. 
 
7) http://edumed.unige.ch  
Il était unes fois... l’ADN. Pàgina de la Fundació J. Macy Jr. que es troba dins 
de la que té la Universitat de Gèneve. 
Conté molt material (més de 60 animacions) de genètica, bioquímica, 
genètica molecular, microbiologia,... cadascú amb informació teòrica, 
animacions i activitats relacionades amb les animacions. Molt d’aquest 
material és més adient per a batxillerat. El material aprofitable per a l’ESO 
correspon només a temes de citologia i genètica.  
És una pàgina en francès i que permet la visualització dels recursos entrant 
directament a la web.  
Hem considerat adients cinc recursos per a segon cicle. 
 
8) http://edumedia-sciences.com  
eduMedia. És una pàgina web particular però subvencionada pel Ministeri 
d’Educació francès. 
Hi ha 58 recursos entre animacions 
i simulacions amb uns gràfics molt 
acurats. S’inclouen temes molt 
variats: cos humà, microbiologia,  
cèl·lula,...  
Té l’inconvenient que és de 
pagament i només es poden veure, 
de franc, alguns fragments de les 
animacions. N’hi ha per a diferents 
nivells: primària, ESO (primer i 
segon cicle), batxillerat.  

 

 

La pàgina original és en anglès, tot i que hi ha versions en diferents llengües, 
entre elles el castellà.  
Hem seleccionat tres recursos per a primer cicle i 26 per a segon cicle, un 
dels quals també es pot utilitzar a primer cicle, amb la qual cosa fan un total 
de 28. 
 
9) http://enciclonet.com
enciclonet. Pàgina subvencionada pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Hi ha bastants animacions de genètica, cos humà, cèl·lula i metabolisme. Hi 
ha material per l’ESO i per batxillerat.  
És en castellà i per accedir als diferents recursos cal enregistrar-se tot i que 
el registrament és gratuït.  
Hem trobat set recursos per a segon cicle, un dels quals també és 
aprofitable per a primer sobre citologia i cos humà, fonamentalment. 
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10) http://explorelearning.com  
Explorelearning. Pàgina desenvolupada per una associació de professors 
americans. 
Hi ha més de 400 animacions i simulacions de les quals més de 100 són de 
biologia, encara que moltes d’elles són més adients per a batxillerat, que no 
per a l’ESO. Els temes són molt variats: genètica, evolució, ecologia, 
bioquímica i biologia molecular, cèl·lula, microbiologia, cos humà, 
immunologia... 
És una pàgina de pagament però 
que permet treballar amb cada 
animació i/o simulació cinc minuts 
al dia amb cada ordinador.  
També hi ha la possibilitat de fer-
les servir totes durant un mes a 
l’any.  
La llengua de la pàgina és l’anglès.  

Hem seleccionat quatre recursos per a primer cicle i sis per a segon que 
inclouen temes de: ecologia, evolució, genètica i immunologia. 
 
11) http://genmagic.org   
GenMàgic.com. Pàgina elaborada pels professors R. Rey i F. Romero. 
És una pàgina web que està dedicada al tema de la cèl·lula.  
Hi ha una simulació molt interessant sobre l’ús del microscopi molt adient 
per a primer d’ESO.  
És una pàgina en llengua catalana i que permet descarregar els recursos o 
treballar amb ells directament a la pàgina web.  
El recurs comentat és vàlid tant per a primer cicle com per a segon. 
 
12) http://hopkins-aids.edu
Johns Hopkins AIDS Service. Elaborada per la Fundació “Johns Hopkins” 
És una pàgina monogràfica sobre la malaltia de la SIDA.  
Hi ha una animació molt aprofitable sobre el cicle del virus VIH.  
És en anglès i es pot visionar el material didàctic que conté sense necessitat 
de descarregar-lo de la pàgina web.  
Considerem que aquest recurs és molt adient per a segon cicle.  
 
13) http://lagenetica.cat  
La genètica a l’abast de tothom. Es tracta de la pàgina personal del professor 
M.T. Solé Pujol 
És una pàgina web exclusiva de genètica, amb animacions molt senzilles, 
algunes de les quals es poden aprofitar per a l’ESO, tot i que la majoria són 
de nivell de primària.  
La llengua en la què està elaborada és el català. No cal descarregar els 
recursos per poder accedir-hi.  
D’entre tot el material que conté hem recollit dues animacions que es poden 
aprofitar tant per a primer com per a segon cicle. 
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14) http://learn.genetics.utah.edu  
Learn.Genetics. Pàgina web de la 
Universitat d’Utah. 
Pàgina exclusiva de genètica, 
bioquímica i biologia molecular. 
Té un nivell molt adient per a 
segon cicle.  
És en anglès però hi ha la 
possibilitat de traducció al castellà. 
Les animacions es poden treballar 
directament a la web.  

 

 

Hem seleccionat dos recursos de biologia molecular per a segon cicle. 
 
15) http://library.med.utah.edu
Aquesta pàgina correspon al Health Sciences Center que pertany a la 
Universitat de Utah. 
Hi ha algunes animacions sobre el cos humà per a batxillerat tot i que alguna 
d’elles també es pot fer servir a segon cicle de l’ESO.  
És en anglès i permet treballar el material multimèdia directament a la web.  
D’aquesta pàgina només hem recollit un recurs per a segon cicle.  
 
16) http://library.thinkquest.org  
Life: a study of genetics and molecular biology. Pàgina web de la “Oracle 
Education Foundation”. 
És una pàgina de la qual es poden aprofitar simulacions i jocs de simulació 
de genètica i biologia molecular per a segon cicle ja que són molt senzills.  
És en anglès i no cal descarregar el material per poder treballar amb ell.  
D’aquesta pàgina hem seleccionat dos recursos per a segon cicle.  
 
17) http://medmyst.rice.edu  
MedMyst. Es tracta de la pàgina web de la Universitat de Rice. 
Hi ha un joc de simulació de microbiologia que es troba en castellà i que 
permet treballar-lo directament a la pàgina web.  
Aquest recurs l’hem considerat adient per a segon cicle.  
 
18) http://nobelprize.org
Nobelprize. Org. Aquesta és la pàgina web de la Fundació Nobel. 
Té integrats jocs i simulacions 
sobre diferents aspectes del cos 
humà, les cèl·lules, bioquímica, 
zoologia. Algunes d’aquestes 
activitats són molt interessants per 
a l’ESO.  
La pàgina és en anglès i l’accés al 
material és directe i no precisa ser 
descarregat. 

 

 

Hem recollit quatre recursos per a segon cicle, un dels quals també es pot 
fer servir per a primer cicle. 
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19) http://obrasocial.caixacatalunya.cat  
És una pàgina que depèn de Caixa Catalunya. 
Hi ha un recurs sobre els fongs que està elaborat com una informació 
animada, tot i que no presenta activitats.  
És en català i permet treballar l’animació directament a la web.  
Aquest recurs l’hem considerat adequat per a primer cicle. 
 
20) http://svtolog.free.fr
SVToLOG. Les webmaîtres associées. És una pàgina feta en col·laboració 
entre diversos professors i alguns centres escolars de França. 
Tracta temes molt variats: zoologia, cos humà, genètica, cèl·lula, 
microbiologia, immunologia, botànica, ecologia... Hi ha 38 recursos, entre 
animacions i simulacions de les quals la majoria són de franc i només unes 
poques de pagament.  
Algunes d’elles poden servir perquè els alumnes puguin desenvolupar una 
activitat científica. elaborant hipòtesis, dissenyant i duent a terme 
experiments, treient conclusions, ja des de primer cicle.  
Tots els recursos, evidentment, són en francès i tots ells s’han de 
descarregar, encara que el temps de descàrrega no és massa llarg. 
D’aquesta pàgina, hem seleccionat quatre recursos per a primer cicle i 18 
per a segon cicle (dos dels quals són comuns amb el primer cicle), és a dir, 
20 en total. 
 
21) http://telefonica.net/web2/mantmedina
És la pàgina personal del professor M.A. Medina Moreno i es diu “La web de 
la Biología Fácil”.  
En ella, hi ha un recull 
d’animacions  molt senzilles de 
temes molt variats i bastants 
aprofitables sobretot per a l’ESO. 
Entre ells estan: citologia, 
bioquímica i biologia molecular, 
genètica, evolució, ecologia i 
molts més.  
És una pàgina en castellà que permet visionar el material didàctic  
directament a la web.  
Del total de recursos, hem recollit dos per a primer cicle i deu per a segon 
(un d’ells comú per a tots dos cicles) el que fa un total d’11. 
 
22) http://udel.edu  
Pàgina web de la Universitat de Delaware.  
Hi ha una simulació molt complerta sobre l’ús del microscopi tot i que és en 
anglès.  
El material no necessita ser descarregat, es pot treballar directament a la 
pàgina web on està integrat.  
Aquest recurs és molt adient per a segon cicle.  
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23) http://weib.caib.es  
Es tracta del portal educatiu institucional de les Illes Balears i depèn de la 
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes. 
Entre els recursos presents hi ha una simulació sobre evolució.  
És en català i permet treballar directament a la web sense que calgui 
descarregar els recursos.  
Hem seleccionat aquesta simulació per a segon cicle.  
 
24) http://www.ac-creteil.fr  
Académie de Créteil. Elaborada amb el suport del Ministeri d’Educació 
Francès. 
Hi ha moltes animacions per a batxillerat i algunes per a l’ESO.  
Tracta temes com: cèl·lula, cos humà, bioquímica i biologia molecular, 
microbiologia i immunologia, tècniques mèdiques... Alguns dels recursos 
que han elaborat estan dins la web de “SVToLOG. Les webmaîtres 
associées”.  
És en francès i no cal descarregar les animacions per poder fer-les servir.  
Hem seleccionat vuit recursos per a segon cicle dos dels quals també 
serveixen per a primer cicle. 
 
25) http://www.ambientech.org  
Ambientech, elaborada per la Fundació Agbar amb el suport del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Caixa de Barcelona. 
Sobretot és material que es pot 
aprofitar per als temes d’ecologia. 
Treballen molt temes com el cicle 
de l’aigua, els residus, els 
impactes ambientals i factors 
relacionats.  
Hi ha una versió en català i es pot 
treballar directament a la web.   
Hem recollit tres recursos comuns als dos cicles i un més, només per a segon, 
el que fan quatre en total. 
 
26) http://www.bbc.co.uk  
Pàgina del grup de telecomunicacions de la BBC. 
Dins de l’apartat GCSE Teachers hi ha més de 50 animacions sobre el cos 
humà, bioquímica, cèl·lula,  botànica, microbiologia, ecologia, evolució... 
Moltes estan inserides sense teoria ni activitats però tenen un nivell molt 
adient per a l’ESO.  
A l’apartat BBC home, hi ha animacions interactives  i alguna simulació sobre 
el cos humà per a l’ESO i batxillerat.  
És una pàgina en anglès i no cal descarregar els recursos sinó que es pot 
treballar-los directament a la web.  
De tot el material, hem seleccionat cinc recursos per a primer cicle i 23 per a 
segon (un d’ells comú amb els de primer cicle), és a dir, 27 en total. 
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27) http://www.biologia.arizona.edu  
The Biology Project. Es tracta d’una pàgina web elaborada per la Universitat 
d’Arizona. 
Hi ha molt material: animacions i simulacions, de genètica, cos humà, cèl·lula, 
microbiologia... que es poden aprofitar per a l’ESO i batxillerat.  
Tot i que la pàgina original és en 
anglès, molts recursos estan 
traduïts al castellà i es poden 
veure directament a la pàgina web. 
Hem trobat cinc recursos de 
citologia i genètica, adients per a 
segon cicle dels quals quatre estan 
traduïts al castellà i un altre està 
només en anglès. 

 

 
28) http://www.biologia.edu.ar  
Hipertextos del Área de Biología. Pàgina web elaborada per la Universidad 
Nacional del Nordeste, Argentina. 
Porta integrats 64 recursos entre animacions i simulacions de temes diversos: 
genètica, cèl·lula, microbiologia, bioquímica, cos humà,... alguns dels quals 
són aprofitables per a l’ESO i d’altres per a batxillerat.  
És en castellà i el material didàctic es pot visionar directament a la web 
sense que calgui descarregar-lo. Tanmateix, aquesta pàgina té un 
inconvenient ja que a les tardes no és gens àgil l’accés. Suposem que 
segurament és un problema del servidor que fa servir.  
To t i això hem seleccionat 14 recursos, tots ells per a segon cicle.  
 
29) http://www.biology.ualberta.ca  
Biologica Sciences. És la pàgina de la Universitat d’Alberta 
Hem trobat fins a 77 animacions de temes diversos: ecologia, botànica, 
metabolisme, cos humà, microbiologia, zoologia..., alguns per a l’ESO, però 
la majoria per a batxillerat. Té alguns jocs i activitats interactives molt 
interessants.  
És en anglès i totes les animacions poden ser vistes directament sense 
necessitat de baixar-les de la xarxa.   
Hem seleccionat cinc recursos per a primer cicle que tracten de temes 
d’ecologia i funcions vitals dels éssers vius. 
 
30) http://www.biologyinmotion.com  
Dr. Saul’s Biology in Motion. 
Pàgina personal del Dr. Saul, 
professor de biologia a USA. 
Presenta set animacions i una 
simulació adients sobretot per a 
batxillerat, i que tracten els temes 
d’evolució i cèl·lula.  
És en anglès i cal treballar tot el 
material directament a la web.   

Hem recollit una animació de citologia per a segon cicle. 
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31) http://www.biologycorner.com  
The Biology Corner. Pàgina personal del professor Shannan Muskopf. 
Hi ha força material, fonamentalment d’evolució, però adequat, sobretot, per 
a alumnes de batxillerat. 
La pàgina és en anglès i no és necessari descarregar el material  sinó que es 
pot veure i traballar-hi directament a la web.  
Hem recollit una simulació per a segon cicle.  
 
32) http://www.biomultimedia.net
BioMultimedia & BioInformatique. Pàgina personal del professor M. Kriat que 
treballa en un institut de secundària a França. 
Presenta deu animacions de bioquímica i biologia molecular, cèl·lula i 
ecologia amb un nivell de segon cicle de l’ESO i batxillerat.  
La pàgina està elaborada en francès i no permet la descàrrega dels materials 
per la qual cosa cal treballar directament a la web.  
Hem recollit tres recursos de biologia molecular i citologia per a segon cicle.  
 
33) http://www.cienciasnaturales.es  
Ciencias de la Naturaleza. Pàgina personal del professor J.A.B. Rolo. 
Té algunes animacions d’elaboració pròpia sobre cèl·lula, micologia i cos 
humà que es poden aprofitar per a l’ESO i batxillerat. També conté molts 
enllaços amb altres pàgines d’animacions. 
La llengua de la pàgina és el castellà i permet treballar directament a la web.  
D’entre el material d’elaboració pròpia hem seleccionat vuit recursos per a 
segon cicle.  
 
34) http://www.cnice.mec.es  
Portal educatiu creat pel Ministeri d’Educació que presenta una gran 
quantitat de recursos didàctics llistats i classificats per matèries i dins de 
cadascuna per temes.  
A l’apartat Biosfera, hi ha una selecció de 62 animacions de molt diversa 
qualitat, algunes de les quals es poden aprofitar, sobretot, per a primer cicle. 
Solen ser molt curtes, en format gif, i totes menys una es poden veure 
directament a la web. Tracten temes molt variats: cos humà, zoologia, 
cèl·lula, evolució, botànica, microbiologia, immunologia... En aquest recull 
no hi ha cap simulació. 
D’altra banda, destaquem dins de l’apartat de “Materiales Educativos” tres 
treballs molt ben elaborats:  
“Paseo por un parque virtual” que es pot aplicar dins dels continguts de 
ecologia i zoologia per a primer cicle.  
“Todo corazón” que conté moltes 
animacions sobre el cor, l’aparell 
circulatori, anatomia comparada, 
aparells per estudiar les diferents 
òrgans, malalties, prevenció...  
molt adients tant per a segon cicle 
de l’ESO com per a batxillerat.  
I “La isla de las ciencias” en el qual hi ha material de diversos temes, 
fonamentalment de genètica, ecologia, evolució. Hi ha moltes animacions i 
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simulacions a diferents nivells de dificultat, aprofitables des de primer cicle 
d’ESO fins a batxillerat.  
De tota la gran varietat de recursos existents, n’hem considerat adients 26 
d’ells per a primer cicle i 36 per a segon (quatre comuns a primer cicle). El 
que fan un total de 58. Curiosament hi ha un dels recursos seleccionats per a 
segon cicle que s’ha de descarregar per poder accedir-hi. 
 
35) http://www.consumer.es  
consumer.esEROSKI. Elaborat per la Fundación Eroski. 
Ens ha sorprès agradablement que una multinacional de l’alimentació tingui 
una pàgina web amb tant material que es pot fer servir a l’aula. El nombre 
d’animacions “infografías” que presenta és molt elevat i sobre temes molt 
variats i periòdicament en van afegint-hi més. Val la pena fer una ullada 
perquè es troben coses molt curioses.  
És una pàgina en castellà i les animacions han de ser visionades  
directament a la pàgina web.  
D’entre tots els recursos hem seleccionat dos per a primer cicle i 23 de 
segon, 25 en total, que tracten temes relacionats amb el cos humà i la salut. 
 
36) http://www.edheads.org  
EdHeads. És una pàgina feta per un grup de professors d’Ohio, USA. 
Presenta jocs de simulació entre els quals ens han cridat l’atenció dos d’ells 
que tracten del cos humà.  
Evidentment, la pàgina és en anglès i el material no cal baixar-lo de la xarxa 
sinó que es treballa directament a la web.  
Hem seleccionat aquests dos recursos per podrien ser aprofitats per a segon 
cicle.  
 
37) http://www.edu365.com
És un portal del Departament d’Educació que conté materials molt diversos 
entre els quals es troben animacions que poden aprofitar-se per a primer 
cicle de l’ESO.  
La majoria d’aquest material és d’accés lliure i només alguns recursos 
multimèdia (com l’enciclopèdia del Cos Humà, que té algunes animacions 
interessants), necessiten un codi d’accés que coincideix amb el que tenim 
de manera personal tot el professorat de l’ensenyament públic de Catalunya.  
Als apartats Aracné i Experimenta 
trobem també, dins de les unitats 
didàctiques, algunes animacions 
que són aconsellables per a 
primer cicle i que tracten sobre 
temes de zoologia i botànica. 
En l’enciclopèdia del “Cos humà” 
hi ha, repartides per tot el temari, 
moltes  animacions, algunes,  molt 
adequades per a l’ESO. 

 
 

Finalment, a l’apartat de “Com fer un treball de recerca” hi ha una simulació 
sobre la propagació d’una epidèmia. 
De tot aquest ampli material, hem seleccionat 15 recursos per a segon cicle. 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 
  

http://www.consumer.es/
http://www.edheads.org/
http://www.edu365.com/


Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO  

38) http://www.eleducador.com  
eleducador.com. És defineix com “Portal de maestros de América Latina” i 
està elaborada per una editorial xilena.  
Hi ha un ampli ventall de recursos des de primària fins a batxillerat. Entre 
d’altres hi ha algunes animacions de genètica i bioquímica.  
Tots els recursos són en castellà i no cal baixar-los de la xarxa per poder 
treballar amb ells.  
Només hem considerat adients dos recursos per a segon cicle.  
 
39) http://www.handsongenetics.com  
Hands On Genetics. És tracta d’una companya americana d’àmbit privat. 
La pàgina conté 12 programes informàtics amb diverses simulacions i 
activitats interactives sobre genètica i temes relacionats.  
És en anglès i s’han de descarregar els diferents materials perquè no es pot 
treballar directament a la web.  
Hem recollit tres recursos de genètica per a segon cicle.  
 
40) http://www.huascaran.edu.pe  
Portal Educativo Huascarán que és depenent del Ministerio de Educación de 
Perú. 
Hi ha variades animacions 
relacionades amb el cos humà, la 
cèl·lula i l’ecologia. Tot i que són 
una mica infantils, algunes es 
poden fer servir per a l’ESO, si 
més no com activitats per a nivells 
de reforç.  
És una pàgina en castellà que 
requereix treballar directament els 
recursos a la web.   
Hem seleccionat tres animacions per a primer cicle i vuit per a segon (una 
comú a tots dos cicles). El que representa deu en total. 
 
41) http://www.ibercajalav.net  
Laboratorio Virtual Ibercaja. És tracta de la pàgina web de la Fundació 
IberCaja. 
Hem trobat algunes activitats interactives sobre biologia molecular que es 
poden fer servir a l’ESO.  
La llengua de la pàgina web és en castellà i no cal descarregar els recursos. 
Hem recollit tres animacions molt adients per a segon cicle.  
 
42) http://www.ibiblio.org
Ibiblio. Pàgina web de la Universitat de North Carolina. 
Hi ha material molt divers, entre ell algunes animacions.  
És una pàgina en anglès que permet accedir al material didàctic  
directament a la pàgina web.  
Hem trobat un recurs de citologia aprofitable tant per a primer cicle com per 
a segon. 
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43) http://www.indexnet.santillana.es
Indexnet. Pàgina web de la Editorial Santillana. 
Dins dels recursos multimèdia que presenta hi ha una simulació sobre 
consum d’alcohol i alcoholèmia molt interessant.  
Tot el material és en castellà i cal treballar-lo directament a la web ja que no 
permet la descàrrega. 
Hem considerat aquest recurs molt adient per a segon cicle.  
 
44) http://www.innerbody.com
Human Anatomy Online. Aquesta pàgina està elaborada per una associació 
de consumidors americana. 
Està dedicada a l’estudi del cos humà de manera molt complerta i a diferents 
nivells de profunditat i conté bastants animacions sobre anatomia i fisiologia. 
La pàgina està en anglès i els materials poden ser visionats directament a la 
web.  
Hem recollit deu recursos per a segon cicle.  
 
45) http://www.juntadeandalucia.es/averroes  
Red Telemàtica Educativa de Andalucía. És l’equivalent a l’XTEC i depèn de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
Hi ha molt material entre el qual destaca un de genètica molt complert i 
adient per a l’ESO amb animacions, simulacions, activitats interactives... 
També hi ha altres animacions 
sobre nivells d’organització dels 
éssers vius.  
És en castellà i s’ha de treballar 
directament a la web.  
Hem seleccionat 22 recursos per a 
segon cicle, dos dels quals també 
es poden fer servir per a primer 
cicle . 
 

 
 

46) http://www.medtropolis.com
MEDtropolis. Construïda per una associació privada americana que tracta 
temes relacionats amb la salut.  
Té algunes animacions suggerents entre elles l’apartat del cos humà que el 
presenta en doble versió, en anglès i en castellà.  
Es un material que es pot treballar directament dins de la web on està 
integrat.  
Ens ha semblat molt interessant un recurs que hem considerat adient per a 
segon cicle.  
 
47) http://www.mhhe.com  
McGrawHill Higher Education. Elaborat per Johnson Explorations dins de la 
web de l’editorial McGrawHill.  
Hi ha moltes animacions i simulacions sobre temes diversos però la majoria 
són per a batxillerat.  
Tot el material es troba en anglès i es treballa directament a la pàgina web.  
Hem recollit un recurs per a segon cicle.  
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48) http://www.phschool.com  
The Biology Place. Pàgina de 
l’editorial Pearson Prentice Hall. 
Hi ha molt material: animacions, 
simulacions, pràctiques i activitats 
interactives.  
Algunes són molt interessants, 
sobretot per a batxillerat, i totes 
tenen un suport gràfic realment 
immillorable.  
Els temes que tracten són molt variats: cèl·lula, cos humà, bioquímica i 
biologia molecular, genètica, metabolisme, microbiologia...  
És en anglès i no és necessari descarregar els recursos ja que es treballa 
directament a la web.  
Hem seleccionat un recurs per a primer cicle i deu per a segon, el que fan un 
total d’11. 
 
49) http://www.sidasaberayuda.com  
És una pàgina web que es troba dins dels projectes de la Fundació la Caixa.  
És en català i permet treballar directament a la web.  
En ella hi ha un joc de simulació per a controlar una epidèmia de SIDA que 
hem considerat molt adient per a segon cicle.  
 
50) http://www.sonic.net  
Sonic.net. És una pàgina web elaborada per una empresa de Califòrnia. 
Entre el material del què disposa hi ha diverses simulacions sobre genètica. 
És en anglès i no cal baixar de la xarxa les aplicacions que presenta.  
Hem recollit un recurs per a segon cicle.  
 
51) http://www.stolaf.edu/people/giannini  
És la pàgina personal del professor J.L. Giannini que la té integrada dins de 
la del St. Olaf College 
Hi ha moltes animacions, sobretot per a batxillerat. Els temes tractats són 
molt variats: cèl·lula, bioquímica, biologia molecular, metabolisme...  
És en anglès i es pot treballar directament a la mateixa pàgina web.  
Hem seleccionat dos recursos per a segon cicle.  
 
52) http://www.sumanasinc.com
Sumanas, Inc. Multimedia Development Service. És una empresa privada 
que elabora programes multimèdia. 
Té algunes simulacions i moltes 
animacions, però la majoria són 
més adients per a batxillerat, 
sobre: cèl·lula, cos humà, 
bioquímica i biologia molecular, 
genètica,...  
És en anglès i es treballa 
directament a la web.   
Hem recollit una animació per a primer cicle i vuit per a segon. 
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53) http://www.upv.es  
Jugar y aprender Ciencias Naturales en ESO y Bachillerato. Pàgina personal 
de M. García i M.A.Andreu dins de la Universitat Politècnica de València 
Presenta algunes simulacions de genètica i d’ecologia.  
És en castellà i cal descarregar els recursos perquè no es pot treballar 
directament a la web.  
Hem considerat adients dos recursos per a segon cicle. 
 
54) http://www.vc.cc.tx.us
Pàgina web de The Victoria College de Texas. 
Hi ha 20 animacions de temes diversos: cos humà, metabolisme, bioquímica 
i biologia molecular, cèl·lula i zoologia. Algunes molt adients per a l’ESO.  
És en anglès i permet treballar sense necessitat de baixar-los de la pàgina 
web.  
Hem recollit deu recursos per a segon cicle. 
 
55-57) http://www.xtec.cat  
Portal de l’XTEC depenent de la 
Generalitat de Catalunya i creat a 
l’any 1995 amb l’objectiu de 
desenvolupar i recollir recursos 
informàtics per als professors i per 
a nivells educatius no universitaris. 
Dins d’aquest portal hi ha una gran 
nombre de pàgines web personals 
que contenen material molt divers 
i entre les quals hem seleccionat:  
 
55) http://www.xtec.cat/~cvillalb  
Pàgina personal de Cristina Villalba.  
Té moltes activitats interactives i alguna animació sobre el tema de 
l’evolució. El material és molt adient tant per a l’ESO com per a batxillerat.  
Tot el material es pot treballar directament a la web.  
Hem recollit cinc recursos per a segon cicle, un dels quals també serveix 
per a primer cicle. 
 
56) http://www.xtec.cat/~jllort1  
Es tracta de la pàgina personal de J.M. Llort.  
Conté molts problemes i simulacions, sobretot per a batxillerat. El programa 
es diu “El joc dels gens” i cal baixar-lo i instal·lar-lo a l’ordinador.  
D’aquest material, hem seleccionat un recurs per a  segon cicle. 
 
57) http://www.xtec.cat/~mmulet  
És la pàgina personal de M.A. Mulet. 
En ella trobem simulacions sobre temes de genètica, alimentació, 
bioquímica... Tots els programes s’han de descarregar per poder-los fer 
servir.  
Hem recollit una simulació sobre alimentació i salut per a  segon cicle. 
 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 
  

http://www.upv.es/
http://www.vc.cc.tx.us/
http://www.xtec.cat/
http://www.xtec.cat/%7Ecvillalb
http://www.xtec.cat/%7Ejllort1
http://www.xtec.cat/%7Emmulet


Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO 

 

58) http://www2.edc.org  
Enlivening Genetics Education, pàgina elaborada per Education 
Development Center, que és una entitat privada de Califòrnia. 
Conté fins a 14 simulacions d’evolució, genètica i biologia molecular i moltes 
animacions. Són molt lents de càrrega però algunes són molt interessants 
per a l’ESO i d’altres per a batxillerat.  
És una pàgina en anglès que permet treballar les simulacions  directament a 
la web.  
De tot el material que conté hem seleccionat deu recursos per a segon cicle.  
 
Estudi estadístic de les pàgines web 
Amb les 58 pàgines web seleccionades varem fer un estudi estadístic. 
Aquest estudi no pretén ser exhaustiu sinó només mostrar quines són les 
característiques més significatives de les pàgines estudiades així com les 
mancances que hi ha respecte als continguts, els nivells educatius als quals 
van dirigits i la llengua vehicular, fonamentalment.  
Tot plegat pensem que pot ser molt útil de cara a posteriors estudis i fins i tot 
podria ser un marc de referència a l’hora de projectar la construcció de nous 
recursos informàtics multimèdia. 
 

1r cicle
Comunes
2n cicle

 
 
De les 58 pàgines seleccionades, 24 (41,4% del total) varem estimar que 
portaven recursos adequats per a primer cicle i 56 (86,2%) per a segon cicle. 
De les 24 pàgines web que tenien material inserit aprofitable per a primer 
cicle, només dues no les varem considerar per al segon, però no perquè no 
fossin adequades per motius de nivell, sinó de continguts ja que portaven 
material que desenvolupava continguts de primer cicle que no es treballen a 
segon cicle.  
Pel contrari, aquelles que havent estat seleccionades per a segon cicle, no 
les varem considerar adients per a primer cicle, va ser fonamentalment pel 
seu grau de dificultat. 
Tot i això, només de 17 (29,3%) de les 22 pàgines web comunes als dos 
cicles varem escollir recursos multimèdia concrets que consideràrem 
adients per a primer i segon cicle a l’hora. 
 
Blocs temàtics 
Tot i que a l’hora de descriure, classificar i avaluar els recursos trobats hem 
seguit el disseny curricular vigent a Catalunya a data 31 de maig de 2007, 
per comentar les diferents pàgines web en conjunt hem establert 11 blocs 
temàtics que agrupen els diferents continguts conceptuals i que 
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coincideixen amb els que hem fet servir a la taula de l’annex 1 que hem citat 
anteriorment.  
Aquests blocs temàtics, que considerem que seran útils per a situar 
acadèmicament al professorat que consulti aquesta llicència, o la nostra 
pàgina web, són: Bioquímica i Biologia Cel·lular, Característiques i 
classificació dels éssers vius, Cèl·lula: cicles i divisió, Cos humà: aparells i 
funcions, Ecologia i temes ambientals, Els Cinc Regnes, Evolució, Funcions 
Vitals dels éssers vius, Genètica, Microbiologia i Immunologia, i Salut i 
hàbits saludables. 
Sense perjudici de l’estudi estadístic que hem dut a terme a la part de 
recursos, i que presenten a l’apartat corresponent, volem comentar 
breument quines temàtiques treballen les pàgines web seleccionades. 
 

Blocs temàtics nº pàg (%) 

Bq. i Bio. Mol. 12 20,7 

Car. Clas. EV 4 6,9 

Cèl·lula  28 48,3 

Cos humà 21 36,2 

Ecologia  11 19,0 

Cinc regnes 6 10,3 

Evolució  7 12,1  

Func. vitals 7 12,1 

Genètica  19 32,7  

Micro. Imm. 12 20,7 

Salut 15 25,9  

Total  58 100 
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Quasi la meitat de les pàgines web que hem considerat que portaven 
recursos adients per a l’ESO (28, un 48,3%) tractaven temes relacionats amb 
les cèl·lules, el cicle cel·lular i els tipus de divisió cel·lular. També eren 
temes molt recurrents el cos humà (21, un 36,2%) i la genètica (19, un 
32,7%). 
Pel contrari temes més descriptius com les característiques i classificació 
dels éssers vius i l’estudi dels regnes devien ser poc atractius perquè hem 
trobat moltes menys pàgines web que els tractessin. 
 

Nº temes 
tractacs 

nº pàg (%) 

1 26 44,9 

2 12 20,7 

3 6 10,4 

4 7 12,1 

5 2 3,4 

6 2 3,4 

7 1 1,7 

8 1 1,7 

9 1 1,7 

Total  58 100 
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En general, varem trobar que les pàgines web s’especialitzaven 
fonamentalment en un tema (26, quasi el 45%) o com a molt en dos (12, més 
del 20%) i molt poques d’elles abastaven més de quatre blocs temàtics. 
 
Autoria de les pàgines web 
Si considerem l’autoria, les 58 pàgines web es distribuïen entre les 
elaborades per: Universitats i Centres d’Ensenyament diversos, Fundacions 
i/o Entitats particulars, Ministeris o Conselleries d’Educació i Associacions 
de professors o professors particulars. 
 
 

Entitats  1r cicle 2n cicle Total 

Universitats 3 
(12,5%) 

10 
(17,9%) 

11 
(19,0%) 

Fundacions 13 
(54,1%) 

29 
(51,8%) 

30 
(51,7%) 

Ministeris 4 
(16,7%) 

5 
(8,9%) 

5 
(8,6%) 

Professors 4  
(16,7%) 

12 
(21,4%) 

12  
(20,7%) 

Total 24 56 58 0
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Del total de pàgines web seleccionades, més de la meitat havien estat 
elaborades per Fundacions i Entitats privades i menys del 10% depenien 
d’Administracions Educatives. 
També volem fer notar que un bon nombre (més del 20% del total) havien 
estat elaborades per professors. 
 
Llengua original 
Les pàgines web estudiades estaven redactades en quatre llengües diferents: 
català, castellà, anglès i francès. 
 

Llengua  1r cicle 2n cicle Total 

Català 6 
(25,0%) 

10 
(17,9%) 

11 
(19,0%) 

Castellà 7 
(29,2%) 

17 
(30,4%) 

17 
(29,3%) 

Anglès 9 
(37,5%) 

25 
(44,6%) 

26 
(44,8%) 

Francès  2  
(8,3%) 

4  
(7,1%) 

4  
(6,9%) 

Total 24 56 58 
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En relació amb aquest aspecte, hem de comentar que 25, és a dir, quasi el 
45% eren en llengua anglesa, 17, quasi el 30% en castellà i no arribava al 
20% el nombre de pàgines en català.  
En un reduït nombre de casos (dos), tot i que la llengua original de la pàgina 
web podia ser una altra, ens hem trobat la possibilitat de treballar amb la 
pàgina web en castellà. En aquests casos, a efectes estadístics, hem 
considerat que la llengua vehicular de la pàgina era el castellà.  
 
Accessibilitat  
Respecte a com treballar els recursos trobats, varem trobar pàgines en les 
quals es podia treballar els recursos directament, d’altres necessitaven ser 
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descarregats, en alguns casos les pàgines eren de pagament però hi havia 
“demos” accessibles per un temps determinat (cinc minuts al dia en un cas i 
parcialment en el segon) i finalment en altres casos calia enregistrar-se per 
poder accedir al material, tot i que l’enregistrament no comportava despesa 
econòmica. 
 

Accessibilitat  1r cicle 2n cicle Total 

Directament  20 
(83,3%) 

48 
(85,7%) 

50 
(86,2%) 

Descàrrega  1 
(4,2%) 

5 
(8,9%) 

5 
(8,6%) 

Demos  2 
(8,3%) 

2 
(3,6%) 

2 
(3,5%) 

Registre  1 
(4,2%) 

1 
(1,8%) 

1 
(1,7%) 

Total 24 56 58 0
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De total de les pàgines web estudiades, la gran majoria (més del 86%) 
permetien treballar directament sense haver de descarregar els recursos. 
Menys del 10% obligaven a descarregar-los i en dos casos es tractava de 
pàgines de pagament, encara que permetien un visionat parcial dels 
recursos. Finalment, només una pàgina exigia registrar-se per accedir-hi, tot 
i que l’enregistrament era de franc. 
 
 
 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 
43 



Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO 

 

Recursos recollits, classificats i avaluats 
Tot i que l’eficàcia de cada material educatiu depèn, en principi, del seu 
valor intrínsec, però molt més de la utilització i de l’explotació que se’n fa, 
pensem que unes classificació, avaluació i anàlisi exhaustives, prèvies al seu 
ús, pot estalviar esforços ja que permetrà al professorat tenir una idea clara 
del que hi ha a cada recurs i de en quins moments el pot aprofitar. 
En total varem visionar més del 1.000 aplicacions multimèdia de les quals en 
varem desestimar 672 ja que el nivell no era gaire adient per a l’ESO.  
De les aplicacions que no varem incloure en el present treball, quasi bé 
totes presentaven uns continguts adequats per al batxillerat però no per a la 
secundària obligatòria i només una desena tenien un nivell de primària. 
En total hem estudiat acuradament al voltant de 400 recursos (en concret 
398): 52 dels quals varem considerar adequats per a primer cicle de l’ESO, 
319 per a segon cicle i 27 es podien implementar tant al primer cicle com al 
segon.  

1r cicle
Comuns
2n cicle

 
Ara bé, donat que els recursos comuns als dos nivells es varen classificar i  
avaluar de manera diferent segon la seva aplicació a cada cicle de l’ESO, 
això representa 79 recursos recollits, classificats i avaluats per a primer cicle 
i 346 per a segon cicle la qual cosa fa un total de 425. 
 
Classificació dels recursos 
Per classificar els recursos multimèdia que havíem seleccionat varem trobar 
molts criteris de caire força divers. Però a l’hora d’escollir-los hem hagut de 
restringir i hem considerat els que, al nostre parer, eren més significatius de 
cara a l’anàlisi que volíem fer. 
Finalment, els criteris que hem tingut en compte per tal de classificar els 
materials estudiats han estat: 
• Nivell educatiu de l’ESO on es poden aplicar 
• Continguts conceptuals seguint la normativa vigent a data 31 de maig 

de 2007 (DOGC nº 3670, Decret 179/2002 del Departament 
d’Ensenyament) 

• Tipus d’aplicació: animació, simulació, joc de simulació... 
• Nivell d’aprenentatge: bàsic, reforç, ampliació 
• Moment del cicle d’aprenentatge on es poden aplicar 
• Tipus d’aula on es poden desenvolupar 
• Accessibilitat: gratuïts o no, de descàrrega obligada... 
• Existència de manual d’usuari 
• Existència de guia didàctica 
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A l’annex 2 hi ha la graella amb els criteris de classificació que es van fer 
servir i l’ordenació dels continguts conceptuals elaborada a partir de la 
normativa vigent. 
 
Característiques i estudi estadístic dels recursos seleccionats 
Com en el cas de les pàgines web hem dut a terme un estudi estadístic 
d’algunes de les característiques dels 398 recursos analitzats. Seguidament 
passen a comentar-les. 
 
Llengua vehicular del recursos 
Com ja hem explicat a l’hora de parlar de les pàgines web, els recursos es 
trobaven en: català, castellà, anglès i francès. Encara que en algunes webs 
de llengua anglesa varem trobar alguns recursos traduïts al castellà. 
 

Llengua  1r cicle 2n cicle Total 

Català 10 
(12,6%) 

32  
(9,3%) 

34  
(8,6%) 

Castellà 39 
(49,4%) 

174 
(50,3%) 

203 
(51,0%) 

Anglès 24 
(30,4%) 

106 
(30,6%) 

125 
(31,4%) 

Francès  6  
(7,6%) 

34  
(9,8%) 

36  
(9,0%) 

Total 79 346 398 
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Del total de recursos trobats, el fet més significatiu és que només el 8% són 
en català, per sota, fins i tot, del nombre de recursos que hi ha en francès. 
Més de la meitat són en castellà i per sobre del 30% en anglès. 
 
Accessibilitat  
Respecte a com treballar els recursos trobats, ja hem comentat que varem 
trobar pàgines en les quals es podia treballar els recursos directament, 
d’altres necessitaven ser descarregats, en alguns casos les pàgines eren de 
pagament però hi havia “demos” accessibles per un temps determinat i 
finalment en altres casos calia registrar-se per poder accedir al material.
 

Accessibilitat  1r cicle 2n cicle Total 

Directament  67 
(84,8%) 

282 
(81,5%) 

326 
(81,9%) 

Descàrrega  4 
(5,1%) 

25 
(7,2%) 

27 
(6,8%) 

Demos  7 
(8,9%) 

32 
(9,3%) 

38 
(9,5%) 

Registre  1 
(1,2%) 

7 
(2,0%) 

7 
(1,8%) 

Total 79 346 398 0
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Com es pot comprovar, més del 80% dels recursos es podien treballar 
directament a la web i no arribaven al 10% aquells que, tot i tenir un interès 
notable, corresponien a demos. Els que calia descarregar-se per poder-los 
treballar presentaven, també, un percentatge baix (inferior al 7%). 
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Nivells d’aprenentatge 
Ens va semblar interessant conèixer el nivell d’aprenentatge per al qual 
estaven destinats els diferents recursos, dins de cada nivell educatiu i així 
els varem classificar en: de nivell bàsic, de reforç i d’ampliació. 
 
 
 

Nivells 
d’aprenentatge  

1r cicle 2n cicle Total 

Bàsic  59 
(74,7%) 

255 
(73,7%) 

292 
(73,4%) 

Reforç  4 
(5,1%) 

29 
(8,4%) 

31 
(7,8%) 

Ampliació  16 
(20,2%) 

62 
(17,9%) 

75 
(18,8%) 

Total 79 346 398 
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Com es pot observar, més del 70% dels recursos trobats corresponien a un 
nivell bàsic de coneixements, és a dir, es podien fer servir per als grups 
classe complets. Quasi un 19% s’enquadraven dins de materials d’ampliació 
i solament un escàs 8% era aplicable a activitats de reforç. Tot i això ens 
sembla interessant que el professorat tingui, respecte a uns pocs temes, 
activitats amb diferents nivells d’aprenentatge la qual cosa li pot ser útil per 
atendre a la diversitat d’alumnes que ens troben a l’aula. 
 
Tipus de recursos 
Un dels criteris més interessants per classificar els recursos trobats va ser en 
funció del tipus d’aplicació multimèdia de la qual es tractava. Així varem 
considerar: animacions (amb més o menys grau d’interactivitat), animacions 
que contenien exercicis, simulacions, simulacions desenvolupades en forma 
de jocs educatius i animacions amb vídeos incrustats. 
 

Tipus de 
recursos 

1r cicle 2n cicle Total 

Animacions  52 
(65,8%) 

237 
(68,5%) 

270 
(67,8%) 

Animacions 
amb exercicis 

6  
(7,6%) 

43  
(12,4%) 

45  
(11,3%) 

Animacions 
amb vídeos 

0 
(0,0%) 

2 
(0,6%) 

2 
(0,5%) 

Simulacions  19  
(24,1%) 

47  
(13,6%) 

63  
(15,9%) 

Jocs de 
simulació 

2 
(2,5%) 

17  
(4,9%) 

18 
(4,5%) 

Total 79 346 398 
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Com es pot comprovar, quasi el 4/5 (79,6%) dels recursos trobats 
corresponien a animacions i només la cinquena part (20,4%) a simulacions. 
Curiosament, el nombre de simulacions era més elevat entre els recursos de 
primer cicle que entre els de segon, però això era degut a que en primer 
cicle s’estudia ecologia que és un tema on abunden força aquests recursos.  
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Un altra aspecte interessant és el 
“grau d’interactivitat” de les 
animacions.  Com ja hem comentat 
en un altre moment, poder 
modificar la velocitat a la qual es 
pot veure un recurs multimèdia 
afavoreix el seu “profit”així com 
poder fer córrer l’activitat en un 
moment donat. Això últim passa en 
el recurs representat al costat. 

 

 

També hem observat un grau d’interactivitat molt flexible entre les 
simulacions trobades, des de les que només permetien la modificació d’una 
o dues variables de manera molt limitada (a l’esquerra) fins a les que en 
permetien modificar diverses de forma àmplia (a la dreta). Tanmateix, 
aquestes últimes no abundaven gaire perquè, en general, quan més 
variables es poden manipular i de forma més àmplia, més nivell acadèmic té 
el material i més inadequat resulta per a l’ESO. 
 

 
 

 
 

Finalment, volem comentar la 
utilitat d’alguns jocs de simulació 
que poden servir per il·lustrar 
conceptes difícils de “captar” pels 
alumnes. Un exemple d’aquest fet 
és el joc de simulació representat 
en la imatge del costat que treballa 
els conceptes de transfusions i els 
grups sanguinis. 
 

 

Recursos i continguts conceptuals 
A l’hora de classificar els recursos en funció dels seus continguts 
conceptuals varem seguir el currículum oficial actualment vigent i varem 
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separar els recursos trobats per a primer cicle i els que considerem adients 
per segon cicle. 
En el currículum de primer cicle varem establir quatre grans blocs 
conceptuals: introducció i característiques generals dels éssers vius, 
funcions vitals, els cinc regnes i ecologia. 
 

Continguts 
conceptuals 

Nombre 

Introducció 13 (16,4%) 

Funcions Vitals 22 (27,9%) 

Cinc Regnes 16 (20,2%) 

Ecologia 28 (35,5%) 

Total 79 

 

Introducció

Funcions vitals

Cinc Regnes

Ecologia

 
Tot i que el major nombre de recursos corresponien als temes d’ecologia 
(35%), tota la resta hi eren representats amb una freqüència no massa 
diferent (entre el 16 i el 27%). 
Si tenim en compte fets o conceptes més concrets no trobem cap que 
destaqui especialment pel nombre de recursos trobats, potser, podríem 
citar les animacions relacionades amb cicles i tipus de divisió cel·lular i les 
simulacions que reprodueixen el creixement de les poblacions en funció 
dels factors ambientals que els afecten. 
Dins del currículum de segon cicle varem establir els blocs temàtics 
següents: matèria viva, cos humà i salut, funcions de nutrició, funcions de 
relació, funcions de reproducció, genètica, evolució i problemes ambientals. 
 

Continguts 
conceptuals 

Nombre 

Matèria viva 85 (24,6%) 

Cos humà i salut 65 (18,8%) 

F. nutrició 70 (20,2%) 

F. relació 39 (11,3%) 

F. reproducció 12 (3,5%) 

Genètica 56 (16,2%) 

Evolució 14 (4,0%) 

P. Ambientals 5 (1,4%) 

Total 346 

Matèria Viva

Salut

Nutrició

Relació

Reproducció

Genètica

Evolució

Ambientals

 
 
 

En el segon cicle sí que varem trobar diferències significatives entre els 
diferents blocs. Els que presentaven un major nombre de recursos eren els 
de la matèria viva (amb una part molt important de materials sobre cèl·lula i 
bioquímica i biologia molecular)(més del 24%), i els de funcions de nutrició, 
cos humà i salut i genètica (Entre el 15 i el 20% cadascú). Pel contrari els 
temes de problemes ambientals, reproducció i evolució estaven molt poc 
representats. 
Considerant conceptes o fets concrets, trobem una gran diferència entre uns 
i uns altres, al contrari del que passava a primer cicle. Dins del tema 
d’evolució, hem trobat fins a quatre simulacions que tracten el tema de la 
selecció natural en funció de la pressió dels depredadors i el camuflatge. 
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També són molt abundants els exercicis de anàlisis de cariotips, i d’aplicació 
de les lleis de Mendel. 
Dins del bloc de matèria viva hem recollit: 11 recursos sobre l’estructura i 
duplicació de l’ADN i altres 11 sobre síntesis de proteïnes, que podien fer-se 
servir a nivell de l’ESO. Hem de comentar que els temes de Biologia 
Molecular són recurrents entre els materials que elaboren els diferents 
estaments universitaris. Sobre el tema de cicle cel·lular, mitosi i meiosi hem 
analitzat també un gran nombre de recursos, fins a vuit del primer concepte, 
22 de mitosi i 14 de meiosi. 
Els aparells que intervenen en les funcions de nutrició estan tractats de 
forma molt irregular. Hem seleccionat 13 relacionats amb l’aparell digestiu, 
13 amb el respiratori, 36 amb el circulatori (dels quals 17 relacionats 
directament amb el cor) i només tres amb l’excretor. Pràcticament tots ells 
són animacions i només hi ha alguna simulació que relaciona el batec del cor 
amb diferents factors. També trobem un gran desequilibri entre els recursos 
que tracten el sistema nerviós (16), i els que tracten el sistema endocrí (dos). 
Dins dels temes de Salut, també apareix aquest problema. Trobem nou 
recursos que fan referència a l’alimentació i la salut, 14 sobre la salut de 
l’aparell cardiovascular i només dos sobre salut i problemes renals. 
De tot plegat es dedueix que els temes que tracta el temari de segon cicle 
de l’ESO estan molt irregularment representats i mentre que n’hi ha alguns 
dels quals sobra material i per tant hi ha un ampli ventall per poder 
seleccionar els millors, altres temes presenten molt pocs recursos i de 
vegades aquests són poc adients per als nostres alumnes. 
 
Tipus de recurs segons els continguts conceptuals 
En aquest cas, hem hagut de separar els recursos seleccionats de primer 
cicle dels de segon cicle, donat que els continguts de tots dos nivells no 
coincideixen. 
Seguidament es presenten els resultats corresponents al primer cicle. Hem 
considerat els quatre blocs comentats prèviament, i en quant a les 
aplicacions, tot i que donem dades de tots els tipus trobats, hem considerat 
oportú donar també els totals d’animacions i simulacions. 
 

Continguts \  Recursos Animac. Anim. + Ex. Total Anim. Simulac. Jocs Total Simul. 

Introducció 11 (21,2%) 1 (16,7%) 12 (20,7%) 1 (5,3%) 0 1 (4,8%) 

Funcions Vitals 19 (36,5%) 0  19 (32,7%) 3 (15,8%) 0 3 (14,3%) 

Cinc Regnes 14 (26,9%) 1 (16,7%) 15 (25,9%) 0 0 0 

Ecologia 8 (15,4%) 4 (66,6%) 12 (20,7%) 15 (78,9%) 2 (100%) 17 (80,9%) 

Total 52 6 58 19 2 21 
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Pel que fa referència a la relació entre continguts i recursos de primer cicle, 
les animacions es troben representades amb una presència significativa per 
a tots els temes. Tanmateix, les simulacions corresponen fonamentalment al 
tema d’ecologia i en molta menor mesura a les funcions vitals, mentre que 
dels continguts més clarament descriptius: introducció i característiques 
dels éssers vius i la seva classificació (els cinc regnes) no n’hem trobat cap o 
només una. 
Respecte al segon cicle, hem tingut en compte els vuit blocs de 
coneixements i respecte als tipus d’aplicacions hem fet com en el primer 
cicle, hem donat les dades corresponents a cadascun dels tipus i també uns 
valors globals d’animacions per una banda i simulacions per una altra. 
 

Continguts \  Recursos Animac. An. + Ex. An. + Vd. Total An. Simulac. Jocs Total S. 

Matèria Viva 65 
(27,4%) 

12 
(27,9%) 

2 
(100%) 

79 
(28,0%) 

3 
(6,4%) 

3 
(17,6%) 

6 
(9,4%) 

Cos humà i Salut 53 
(22,4%) 

0 
 

0 53 
(18,8%) 

8 
(17,0%) 

4 
(23,5%) 

12  
(18,7%) 

Funcions de nutrició 63 
(26,6%) 

1 
(2,3%) 

0 64 
(22,8%) 

4 
(8,5%) 

2 
(11,8%) 

6 
(9,4%) 

Funcions de relació 32 
(13,5%) 

0 
 

0 32 
(11,3%) 

3 
(6,4%) 

4 
(23,6%) 

7 
(10,9%) 

F. de reproducció 9  
(3,8%) 

0 
 

0 9 
(3,2%) 

3 
(6,4%) 

0 
 

3 
(4,7%) 

Genètica  10  
(4,2%) 

23 
(53,5%) 

0 33 
(11,7%) 

23 
(48,9%) 

0 
 

23  
(35,9%) 

Evolució  4 
(1,7%) 

4 
(9,3%) 

0 8  
(2,8%) 

3 
(6,4%) 

3 
(17,6%) 

6 
(9,4%) 

P. Ambientals  1 
(0,4%) 

3 
(7,0%) 

0 4 
(1,4%) 

0 
 

1 
(6,4%) 

1 
(1,6%) 

Total 237 43 2 282 47 17 64 
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El major nombre d’animacions corresponen al bloc de matèria viva (28%), ja 
que en ell s’inclouen tots els recursos referents a cèl·lula i cicle cel·lular, per 
una banda i a bioquímica i biologia molecular per una altra, que són temes 
d’elaboració molt freqüent per part de les universitats i dels quals, com que 
hi ha molt material, hem pogut agafar els més bàsics per poder fer-los servir 
a l’ESO. També són molt abundants les animacions corresponents a les 
funcions de nutrició i els òrgans i aparells relacionats (22,8%), com que són 
temes molt descriptius, estimulen la producció d’aquest tipus de recursos. 
En quant a les simulacions, predominen les relacionades amb els temes de 
genètica (35,9%) que també estan àmpliament representades entre el 
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material d’elaboració universitària i en menor mesura les que tracten temes 
de salut (18,7%) i funcions de relació i òrgans i aparells relacionats (10,9%). 
 
Presència de guia didàctica 
Molts dels materials analitzats, tot i estar dedicats a l’ensenyament, no 
presentaven una guia didàctica, o aquesta era insuficient ja que no incloïa 
suggeriments, exercicis i/o activitats que es consideressin adequats. 
 
 
Guia didàctica 1r cicle 2n cicle Total 

Inexistent  44 
(55,7%) 

232 
(67,1%) 

276 
(64,9%) 

Insuficient  12 
(15,2%) 

73 
(21,1%) 

85 
(20,0%) 

Correcta  23 
(29,1%) 

41 
(11,8%) 

64 
(15,1%) 

Total 79 346 425 
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Com es pot observar, malauradament, quasi el 65% dels recursos 
seleccionats no presentaven guia didàctica i només el 15% en tenien una 
que es podia considerar correcta. Aquests percentatges encara es feien més 
extrems si consideràvem els recursos seleccionats per a segon cicle. 
Tot plegat ens fa pensar que seria convenient elaborar, com a mínim, unes 
orientacions didàctiques, si més no per als recursos que han obtingut bons 
resultats en la fase d’avaluació que a continuació comentarem.  
Tot i que el més convenient podria ser elaborar guies didàctiques completes 
per a aquells recursos millor valorats. 
 
Pàgines web i recursos de primer cicle 
Presentem ara el llistat de pàgines web que portaven integrats recursos que 
varem seleccionar per a primer cicle. 
 

Pàgina web nº recursos 
http://activescience-gsk.com 4 
http://cellsalive.com  2 
http://educalia.educared.net  2 
http://edumedia-sciences.com  3 
http://enciclonet.com 1 
http://explorelearning.com  4 
http://genmagic.org   1 
http://lagenetica.cat  2 
http://nobelprize.org 1 
http://obrasocial.caixacatalunya.cat  1 
http://svtolog.free.fr 4 
http://telefonica.net/web2/mantmedina 2 
http://www.ac-creteil.fr  2 
http://www.ambientech.org  3 
http://www.bbc.co.uk  5 
http://www.biology.ualberta.ca 5 
http://www.cnice.mec.es  26 
http://www.consumer.es  2 
http://www.huascaran.edu.pe  3 
http://www.ibiblio.org 1 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes  2 
http://www.phschool.com  1 
http://www.sumanasinc.com 1 
http://www.xtec.cat/~cvillalb  1 
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Com es pot observar, la pàgina web de recursos del Ministeri d’Educació 
era qui aportava més material multimèdia, 26 aplicacions (32,9% del total). 
D’altres cinc pàgines varem seleccionar entre quatre i cinc recursos de 
cadascuna, i la resta estaven representades amb un nombre inferior. 
 
Pàgines web i recursos de segon  cicle 
El llistat següent correspon a les pàgines web de les quals hem seleccionat 
recursos per a segon cicle de l’ESO. 
 

Pàgina web nº recursos 
http://activescience-gsk.com 3 
http://biog-101-104.bio.cornell.edu  1 
http://biologica.concord.org  2 
http://biomodel.uah.es  4 
http://cellsalive.com  4 
http://educalia.educared.net  1 
http://edumed.unige.ch  5 
http://edumedia-sciences.com  26 
http://enciclonet.com 7 
http://explorelearning.com  6 
http://genmagic.org   1 
http://hopkins-aids.edu  1 
http://lagenetica.cat  2 
http://learn.genetics.utah.edu  2 
http://library.med.utah.edu  1 
http://library.thinkquest.org  2 
http://medmyst.rice.edu  1 
http://nobelprize.org 4 
http://svtolog.free.fr 18 
http://telefonica.net/web2/mantmedina 10 
http://udel.edu  1 
http://weib.caib.es  1 
http://www.ac-creteil.fr  8 
http://www.ambientech.org  4 
http://www.bbc.co.uk  23 
http://www.biologia.arizona.edu   5 
http://www.biologia.edu.ar  14 
http://www.biologyinmotion.com  1 
http://www.biologycorner.com  1 
http://www.biomultimedia.net  3 
http://www.cienciasnaturales.es  8 
http://www.cnice.mec.es  36 
http://www.consumer.es  23 
http://www.edheads.org  2 
http://www.edu365.com 15 
http://www.eleducador.com  2 
http://www.handsongenetics.com  3 
http://www.huascaran.edu.pe  8 
http://www.ibercajalav.net  3 
http://www.ibiblio.org 1 
http://www.indexnet.santillana.es 1 
http://www.innerbody.com 10 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes  22 
http://www.medtropolis.com 1 
http://www.mhhe.com  1 
http://www.phschool.com  10 
http://www.sidasaberayuda.com  1 
http://www.sonic.net  1 
http://www.stolaf.edu/people/giannini  2 
http://www.sumanasinc.com 8 
http://www.upv.es  2 
http://www.vc.cc.tx.us 10 
http://www.xtec.cat/~cvillalb  5 
http://www.xtec.cat/~jllort1  1 
http://www.xtec.cat/~mmulet  1 
http://www2.edc.org  7 
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En aquest cas, cinc pàgines web aportaven 130 recursos del 346 estudiats (el 
37,6% del total). La resta estaven representades en menor mida i de 17 
d’elles només varem seleccionar un recurs de cadascuna. 
 
Avaluació dels recursos seleccionats 
Un cop llegida i analitzada tota la bibliografia disponible i tenint en compte 
també les nostres pròpies opinions i experiència docent hem elaborat uns 
criteris que hem agrupat en tres aspectes principals: tècnics i de  disseny, 
sociològics, i científics i pedagògics.  
Tot i que a l’annex 3 hi ha la graella que varem fer servir per avaluar els 
recursos seleccionats, seguidament indiquem les característiques que es 
vam avaluar dins de cada aspecte. 
1) Aspectes tècnics i de disseny 
• Facilitat de  connexió amb el lloc on està l’aplicació 
• Accessibilitat 
• Facilitat d’aprenentatge i manipulació 
• Disseny tècnic i de la interfície gràfica 
• Grau d’interactivitat i/o variables que es poden controlar 

2) Aspectes sociològics 
• Aspectes socials i ètics: personatges, valors 
• Contextualització: situacions quotidianes 
• Llengua vehicular 

3) Aspectes científics i pedagògics 
• Durada 
• Adequació al nivell educatiu i densitat de la informació 
• Rigor científic 
• Facilitat d’interpretar el que es veu 
• Versatilitat: tipus d’aula, com treballar els alumnes, moment del cicle 

d’aprenentatge 
• Originalitat i/o capacitat de motivació 
• Multirepresentativitat dels fets/fenòmens 

Per tal de poder fer servir la mateixa graella per a totes les aplicacions, hem 
intentat tenir en compte les característiques dels diferents recursos en cada 
ítem i hem valorat cadascú amb una puntuació de 0 a 3 per així poder 
ordenar-los millor en funció de la seva adequació. A més, cada puntuació 
l’hem associada amb unes característiques concretes amb la finalitat 
d’objectivar al màxim la nostra valoració. 
D’aquesta manera el màxim total de punts que es podien aconseguir era de 
51, dels quals 15 corresponien als cinc ítems dels aspectes tècnics i de 
disseny, 9 als tres ítems dels aspectes sociològics i 27 als nou dels aspectes 
científics i pedagògics.  
Els rangs de resultats que varem trobar estaven entre 7 i 15 en el primer 
apartat, entre 3 i 9 en el segon i entre 6 i 27 en el tercer. 
 
Algunes consideracions sobre l’avaluació dels recursos 
seleccionats 
Com ja hem assenyalat, varem considerar per separat els recursos per a 
primer i segon cicle. Per tant, els comentem també per separat. 
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Valoració dels recursos per a primer cicle 
Els 79 recursos seleccionats per a primer cicle van obtenir unes valoracions 
entre 22 i 47 punts sobre 51 possibles. 
 
Rang de valoració nº recursos % 

22-25    8 10,1 

26-30      20 25,3 

31-35     21 26,6 

36-40    16 20,3 

41-45   12 15,2 

46-47  2 2,5 

                             Total 79 100 
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A l’hora de comentar aquests resultats considerarem que els recursos 
valorats entre 46 i 47 (sis estrelles) estan dins del que podríem definir com 
excel·lent, entre 41 i 45 (cinc estrelles) molt bons, entre 36 i 40 (quatre 
estrelles) bons, entre 31 i 35 (tres estrelles) acceptables, entre 26 i 30 (dues 
estrelles) dolents i entre 22 i 25 (una estrella) molt dolents. 
Del total de recursos seleccionats, dos van obtenir una avaluació igual o 
superior a 46, és a dir, excel·lent i 28 estaven entre 36 i 45, és a dir amb una 
valoració bona o molt bona. Això representa un 38% de recursos que podem 
considerar que tenien una valoració més que acceptable. 
Del 13 que van obtenir una valoració superior a 41, set eren de la mateixa 
pàgina web, la del cnice, i per tant en castellà. La resta eren de pàgines web 
diferents, però tots en llengua anglesa menys un, incrustat en la pàgina web 
d’ambientech que és en català. 
En quant als 12 pitjors, amb valoracions inferiors a 27, també el cnice era la 
pàgina web que aportava més recursos, però s’ha de tenir en compte que, 
com ja hem comentat quan hem valorat el pes de les diferents pàgines web, 
la tercera part del total dels recursos trobats corresponien a aquesta pàgina, 
per tant és lògic que donat que era de la què s’havien recollit més recursos 
fos ella la que tingués un ventall més ampli de bons i de dolents. La resta de 
recursos menys valorats estaven repartits entre pàgines en anglès i castellà i 
un era en català. 
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Valoració dels recursos per a segon cicle 
Els 346 recursos seleccionats per a segon cicle van obtenir unes valoracions 
entre 21 i 47 punts sobre els 51 possibles. 
Amb aquests resultat s’han elaborat, a l’igual que amb els recursos de 
primer cicle, la taula i gràfics següents: 
 
Rang de valoració nº recursos % 

21-25    12 3,5 

26-30      52 15,0 

31-35     124 35,9 

36-40    106 30,6 

41-45   44 12,7 

46-47  8 2,3 

                             Total 346 100 
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Considerant la mateixa escala de bondat que hem tingut en compte amb els 
recursos de primer cicle, del total de recursos avaluats, vuit poden ser 
considerats excel·lents i 150 estaven entre 36 i 45, és a dir amb una valoració 
bona o molt bona. Això significa que el nombre de recursos valorats com a 
adequats o molt adequats arribava en aquest cas fins al 45,6%, percentatge 
superior a l’obtingut pels recursos de primer cicle. Això sembla lògic ja que 
la major part del material que es troba a Internet ha estat elaborat pensat en 
els alumnes de major edat. 
Els 23 recursos que van obtenir una qualificació igual o superior a 45 punts 
corresponien a tres pàgines web, la del Ministeri d’Educació, que aportava 
10, la de la conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia, amb 12 i 
“ambientech” amb una. Per tant, tots, menys aquest últim, eren recursos en 
castellà. També en aquest cas, com hem comentat quan hem valorat els 
recursos de primer cicle, les dues primeres pàgines web aportaven un 
nombre de recursos molt elevat. 
Els 12 recursos menys valorats, menys de 26 punts, estaven molt més 
repartits i es trobaven en 9 pàgines web diferents de procedència diversa. 
Com a valoració global, tant per als recursos de primer com per als de 
tercer, cal apuntar que, encara que hi ha recursos en anglès molt ben 
valorats, els que s’adapten millor a les nostres necessitats i currículum són 
els que es troben en castellà. 
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Algunes consideracions sobre la descripció dels recursos 
seleccionats  
Seguidament farem un comentari dels recursos seleccionats, classificats i 
avaluats per a primer i segon cicle de l’ESO. 
Com que no es tracta d’explicar, un per un en què consisteixen aquests 
recursos, hem elaborat unes taules que hi ha als annexos 4 i 5 on s’indiquen 
les característiques més rellevants d’ells, o si més no aquelles que creiem 
que seran de més utilitat per tal que els professors que les consultin 
decideixen si mereix la pena veure’ls. 
En aquestes taules hem indicat, per a cada recurs, els següents aspectes: 

♦ Nº/clau: codi d’identificació del recurs.  
♦ Títol: és el nom que rep el recurs en la pàgina web on es troba. 
♦ Breu explicació del recurs: intenta donar una idea del que s’exposa en 

ell. 
♦ Direcció completa de la web: permet arribar directament al recurs en 

la major part dels casos. Si no s’arriba directe s’indiquen els passos 
que s’han de seguir per aconseguir-ho en cas de que mirant l’adreça 
completa això no sigui evident. 

♦ Llengua: en la què està fet el recurs representada mitjançant banderes 
per fer-ho més visual. 

♦ Tipus de recurs: només hem diferenciat entre animacions (A), 
simulacions (S) i jocs de simulació (J). 

♦ Per treballar: indiquen les característiques que té cada recurs a l’hora 
de fer-lo servir. Si cal descarregar-lo obligatòriament per poder 
veure’l i utilitzar-lo hem posat “baixar”. Si es tracta d’una “demo” que 
no permet el seu ús de manera lliure, tal com hem comentat a l’hora 
de descriure les pàgines web diu “demos”. Si per accedir-hi cal 
enregistrar-se a la pàgina web prèviament posa “registre”. Si no hi ha 
cap d’aquest condicionants i es pot veure directament inserit en la 
pàgina web hem posat “a la web” 

♦ Guia didàctica: ens permet saber si aquesta existeix o no i en cas 
afirmatiu si la considerem correcta o insuficient. 

♦ Avaluació: mitjançant el nombre d’estrelles.  
Aquesta última columna és la que marca l’ordre dels recursos. Els recursos 
millor valorats, major nombre d’estrelles, estan situats a dalt. 
A igualtat d’estrelles, estan més amunt els millor valorats numèricament.  
A igualtat de valoració numèrica, estan ordenats alfabèticament per les 
adreces de les pàgines web. 
Una observació que hem de fer notar i que considerem molt important és 
que tot i que totes les pàgines web tenen indicada l’adreça per tal que es 
pugui anar directament, hi ha algunes que amb el navegador Mozilla Firefox 
no enllacen. La nostra recomanació és fer servir, com a norma, el navegador 
Internet Explorer. 
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Recursos seleccionats per a primer cicle de l’ESO agrupats 
per  continguts conceptuals 
Hem agrupats els 79 recursos estudiats en quatre taules temàtiques que 
coincideixen amb els quatre blocs de continguts conceptuals que hem 
comentat en l’estudi estadístic previ. 
 

Taules temàtiques Continguts 
Nombre de 
recursos 

Introducció 
Característiques generals i 
classificació dels organismes 
La cèl·lula 

13 

Funcions vitals 

Funcions de nutrició: fotosíntesi i 
respiració 
Funcions de relació 
Funcions de reproducció 

22 

Els cinc Regnes 
Mònera, Protoctists i Fongs 
Vegetals 
Animals 

16 

Ecologia 
Ecologia 
Problemes ambientals 

28 

TOTAL  79 

 
Les taules temàtiques corresponents es troben a l’annex 4 i ara passarem a 
comentar les característiques més importants de cadascuna d’elles. 
 
Introducció 
Inclou 13 recursos corresponents a deu pàgines web diferents.  
Els temes que tracten són: la classificació dels éssers vius en taxons, els 
nivells d’organització dels éssers vius i les característiques de les cèl·lules i 
el seu estudi. 
Només dos dels recursos es troben en català, cinc estan en castellà i la resta 
en francès i anglès.  
Tots els recursos són animacions, menys un que és una simulació sobre l’ús 
del microscopi cosa lògica degut a que es tracta de temes fonamentalment 
descriptius. 
Tots els recursos, menys un d’ells, es poden treballar directament en la web 
en la què estan integrats.  
Només l’animació sobre la classificació dels éssers vius té una guia didàctica 
acceptable mentre que vuit dels recursos no en tenen cap. 
En quant a l’avaluació d’aquests recursos, n’hi ha un de bastant bo i un altre 
de molt dolent, sent la majoria d’ells d’una qualitat acceptable. 
 
Funcions vitals 
En aquesta taula temàtica hem inclòs 22 recursos trobats en nou pàgines 
web.  
Els temes són molt variats: influència de factors ambientals en el creixement 
vegetal, fotosíntesi, reproducció asexual, tipus de cromosomes... 
La meitat dels recursos són en castellà i només dos en català.  
Hi ha tres simulacions i la resta són animacions.  
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Dos dels recursos cal baixar-los 
per poder accedir-hi i tres són 
demos que no es poden arribar a 
veure en la seva totalitat.  
Només dos dels recursos, tots dos 
en llengua francesa, tenen guies 
didàctiques acceptables i altres 
dos tenen una guia insuficient, la 
resta no en tenen de cap tipus. 

 
 

Respecte a la qualitat del material, n’hi ha un recurs bastant bo però també 
n’hi ha set bastant mediocres. 
 
Cinc Regnes 
Presentem 16 recursos obtinguts de set pàgines web diferents.  
Vuit recursos tracten temes relacionats amb el regne animal, quatre són del 
regne vegetal, dos de fongs i dos sobre fabricació d’aliments en els què 
intervenen bacteris. 
11 dels recursos són en castellà, quatre en anglès i un en català.  
Tots ells són animacions excepte una simulació molt curiosa sobre com pot 
variar el sexe en funció de la temperatura en les aus i els rèptils. Donat que 
els temes són molt descriptius, és normal que no hi hagi gaire simulacions. 
Un dels recursos, precisament la simulació és una demo que permet ser 
utilitzada només cinc minuts al dia, encara que el temps és prou per fer una 
presentació d’ella i aprofitar-la si la manipula el professor. Un altre recurs 
està en una pàgina en la què el registre és imprescindible per poder 
accedir-hi i la resta es poden treballar directament en la web on es troben. 
Només un dels recursos, la simulació ja comentada té una guia didàctica, tot 
i que és molt insuficient. 
En quant a la qualitat dels recursos, la simulació de la què hem parlat és la 
que treu una puntuació més alta. La resta de recursos tenen una qualitat 
acceptable. 
 
Ecologia 
D’aquest apartat és del que hem trobat més recursos, 28, recollits de deu 
pàgines web diferents.  
Tots aquests recursos fan referència a temes d’ecologia i cinc d’ells estan 
relacionats amb problemes ambientals. 
12 d’ells són en castellà i deu en anglès. Només cinc són en català i un és en 
francès.  
És en aquest apartat on hi ha més simulacions (14) i jocs de simulació (dos, 
els únics que hem recollit per a primer cicle), la qual cosa és lògica tenint en 
compte que aquest tema permet elaborar amb “relativa” facilitat aquests 
tipus de recursos. 
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Tres de les aplicacions són demos 
i una necessita ser baixada 
obligatòriament per poder-la 
visionar, la resta es poden 
treballar directament a la web.  
En aquest bloc temàtic és on hem 
trobat més guies didàctiques i amb 
més qualitat (16 en total) i només 
quatre recursos manquen d’ella.  
També és en aquest apartat on hi ha les ANSII de millor qualitat. De fet, les 
dues millors pertanyen a aquest bloc i n’hi ha fins a nou amb una qualitat 
molt alta. D’altra banda, cap d’elles està entre les vuit pitjor valorades. 
 
Recursos seleccionats per a segon cicle de l’ESO agrupats 
per  continguts conceptuals 
En el cas del segon cicle, tot i que per a l’estudi estadístic hem considerat 
vuit blocs de continguts conceptuals, ens ha semblat que l’elevat nombre de 
recursos que hi havia en alguns d’aquests blocs podia fer poc àgil la seva 
tria. 
És per això que hem decidit agrupar els 346 recursos estudiats en 16 taules 
temàtiques, intentant que en cap cas hi hagués més de 35 recursos per taula, 
nombre que ens va semblar límit per tal de que la cerca en una taula fos 
operativa. 
 

Taules temàtiques Continguts 
Nombre de 
recursos 

Bioquímica   
Bioquímica 
Biologia Molecular 

26 

Cèl·lula 
Citologia 
Fisiologia Cel·lular 
Cicle cel·lular 

22 

Divisió cel·lular 
Mitosi 
Meiosi 

37 

Cos i Salut : Nutrició 

Alimentació, alcohol  i salut 
Malalties de l’aparell digestiu 
Malalties de l’aparell circulatori 
Malalties renals 
Tècniques mèdiques i diagnòstic 

31 

Cos i Salut: Relació i 
Reproducció 

Malalties de la visió i l’oïda 
Malalties endocrines 
Reproducció assistida 
Malalties de l’aparell locomotor 
Tècniques mèdiques i diagnòstic 

15 

Cos i Salut: Sistema 
Immune 

Bacteris 
Virus: VIH i malaltia de la SIDA 
Sistema Immunitari 
Epidèmies 

19 

Nutrició: Digestiu i 
Excretor 

Aparell Digestiu 
Aparell Excretor 

16 

Nutrició: Circulatori 

La sang 
El cor 
Sistema Sanguini 
Sistema Limfàtic 

35 

Nutrició: Respiratori  
Aparell Respiratori 
Relacions entre els diferents aparells que fan 
funcions de nutrició 

19 

Relació: Nerviós 
Sistema Nerviós 
Òrgans dels sentits 

28 

Relació: Locomotor i 
Endocrí 

Sistema Esquelètic 
Sistema Muscular 
Sistema Endocrí 

11 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

  



Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO  

Reproducció 
Aparells Reproductors masculí i femení 
Diferenciació sexual 
Desenvolupament embrionari 

12 

Genètica i herència 
Diversitat i herència 
Lleis de Mendel 

26 

Genètica humana 

Cariotip, determinació i herència del sexe 
Herència dels caràcters autosòmics 
Herència lligada al sexe 
Malalties hereditàries 

30 

Evolució 
Teories sobre evolució 
Selecció Natural i evolució 
Especiació 

14 

Problemes ambientals 
Impactes ambientals 
Residus 
Canvi climàtic 

5 

TOTAL  346 

 
Les taules temàtiques corresponents es troben, totes elles a l’annex 5. 
A continuació comentarem les característiques més significatives de cada 
taula. 
 
Bioquímica 
S’inclouen en aquest bloc 26 recursos integrats en 12 pàgines web diferents. 
La major part dels recursos estan relacionats amb la duplicació de l’ADN 
(nou), la transcripció i la síntesi de proteïnes (altres nou), un tracta sobre 
activitat enzimàtica i un altre sobre l’estructura de l’ADN. 
D’aquesta temàtica no hem trobat cap recurs en català: 18 són en castellà, sis 
en anglès i dos en francès. 
Quasi bé tots són animacions ja 
que els temes tractats són molt 
descriptius i només hi ha dos jocs 
de simulació: un d’aparellar bases 
d’ADN i l’altre per determinar 
l’ARN missatger i deduir la 
proteïna que se sintetitzarà.  
Tret de quatre demos, la resta d’aplicacions es poden treballar directament 
en la pàgina web que les conté. 
Només sis dels recursos tenen guia didàctica i, a més, totes elles eren 
bastant incompletes. 
Respecte a la qualitat dels recursos n’hi ha dos bastant bons però també hi 
ha quatre molt poc adients. 
 
Cèl·lula 
En aquest apartat hi ha 22 recursos extrets de 15 pàgines web. 
Entre els temes que es tracten estan: l’estructura de la cèl·lula i el 
funcionament dels seus orgànuls, els nivells d’organització cel·lular, 
diferents mecanismes de transport a través de membrana i les 
característiques del cicle cel·lular. 
Tot i que predominen els recursos en llengua castellana (deu), n’hi ha també 
en anglès i francès i només un en català. 
Com és lògic, donat el tema que es tracta la major part són animacions i 
només hi ha dues simulacions sobre el funcionament i ús del microscopi i un 
joc sobre el control del cicle cel·lular. 
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Només un dels recursos és una demo i un altre cal baixar-lo per poder-lo fer 
servir, la resta es poden treballar directament en les webs que els presenten. 
Un dels recursos presenta una guia didàctica correcta, les de quatre d’ells és 
insuficient i la resta no en tenen . 
11 dels recursos estan bastant ben valorats i només un és francament dolent, 
la resta tenen una qualitat acceptable. 
 
Divisió cel·lular 
Aquest és un dels temes estrella ja que hem trobat fins a 37 recursos que 
hem pogut incloure en aquest apartat, extrets de fins a 21 pàgines web. De 
fet, és el bloc temàtic més present en les pàgines web estudiades. 
20 de les aplicacions corresponen a la mitosi, fonamentalment animal, 14 a la 
meiosi i la resta representen els dos processos. 
Les ANSII trobades són 
majoritàriament en castellà (18) i 
anglès (14) i només una és en 
català. 
Tots els recursos són animacions, 
la major part amb activitats 
interactives per fer, i només hi ha 
una simulació.  
Entre tots els recursos hi ha tres demos i un que obliga al registre gratuït per 
poder accedir-hi. 
Només un dels recursos presenta una guia didàctica acceptable i vuit més 
les presenten incompletes, la resta no en tenen. 
11 de les aplicacions estudiades obtenen un qualificació bastant acceptable i 
només dos són francament dolentes. 
 
Cos i Salut: Nutrició 
Sobre aquest bloc temàtic hem recollit 31 recursos obtinguts a partir de 12 
pàgines web, tot i que 12 d’aquests recursos corresponen a la mateixa. 
En quant a la temàtica, quasi la meitat (14) corresponien a qüestions 
relacionades amb l’aparell cardiovascular, cinc es preocupaven de temes 
relacionats amb la dieta i també hi havia algunes sobre el consum d’alcohol, 
la hipercolesterolèmia, les malalties renals o la medicina aeroespacial. 
Com en la major part dels casos, predominaven els recursos en castellà (21) 
i només hi havia un en català. 
En aquest bloc varem trobar un percentatge alt de simulacions (6, quasi el 
20%) totes relacionades amb la dieta i el consum d’alcohol, menys una que 
treballava el risc coronari en funció de diferents factors. La resta eren 
animacions. 
Totes les aplicacions es podien treballar directament a la web menys tres 
que calia descarregar obligatòriament i dues que necessitaven el registre 
previ. 
No vam trobar cap recurs que presentés una guia didàctica correcta, tot i 
que en 11 d’ells hi era encara que no prou completa. 
En aquest apartat va ser on varem trobar més recursos de molt bona qualitat, 
junt amb els de Genètica. Sis d’ells eren d’una qualitat excel·lent i no hi 
havia cap que poguéssim considerar mediocre o francament dolent. 
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Cos i Salut: Relació i Reproducció 
Vam poder incloure dins d’aquest apartat 15 recursos pertanyents a sis 
pàgines web. 
Els temes tractats eren molt diversos: defectes visuals i auditius, processos 
de fecundació assistida, diverses malalties relacionades amb els aparells de 
relació i reproducció, fins i tot dues operacions virtuals. 
La llengua vehicular de nou dels 
recursos era el castellà i dels altres 
sis, la meitat el francès i l’altra 
meitat l’anglès. 
Tot i que la majoria eren 
animacions, hi havia dos jocs de 
simulació que reproduïen dues 
operacions virtuals, una de maluc i 
l’altra de genoll. 

 

Tots els recursos es poden treballar directament a la web on es troben però 
en un d’ells cal el registre previ a la pàgina web corresponent. 
Cap dels recursos inclosos en aquest apartat presentava guia didàctica. 
En quant a la valoració, tots ells presentaven una avaluació força acceptable. 
 
Cos i Salut: Sistema Immune 
En aquesta taula temàtica es presenten 19 recursos que corresponen a 12 
pàgines web diferents. 
Els temes tractats corresponen a: característiques de virus (fonamentalment 
el VIH) i bacteris, processos defensius i immunitaris i simulacions 
d’epidèmies, fonamentalment. 
La llengua majoritària és el castellà (amb 13 recursos) i solament hi ha un 
recurs en català. 
La major part del material recollit correspon a animacions tot i que hi ha 
també dues simulacions i dos jocs de simulació. 
Tots els recursos menys un que necessitava ser descarregat es podien 
treballar directament a la web tot i que quatre d’ells eren demos. 
Tres dels ANSII presentaven guia didàctica, dues de les quals eren bastant 
acceptables. 
La dues terceres parts del material va ser avaluades positivament i només un 
dels recursos era francament dolent. 
 
Nutrició: Digestiu i Excretor 
Dins d’aquest apartat van recollir 16 recursos procedents de vuit pàgines 
web. 
La major part dels recursos es referien a l’aparell digestiu i només tres a 
l’aparell excretor. Aquest últim aparell sembla no provocar gaire simpaties 
entre els dissenyadors de software educatiu ja que era, amb molt, el que 
presenta menys recursos de tots els relacionats amb els processos de 
nutrició. 
Com ja és norma general, la major part dels materials (11) eren en castellà, 
quatre eren en anglès i només un era en català. 
Tots els recursos eren animacions tret d’una simulació molt senzilla sobre el 
control de la producció d’orina segons la concentració d’aigua a la sang. 
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Tots ells es podien treballar 
directament a la web que els 
presentava però tres d’ells (tots 
relacionats amb processos 
digestius) eren demos. 
Cap dels recursos inclosos en 
aquest apartat presentava una guia 
didàctica ni que fos incompleta.  
Curiosament els tres recursos relacionats amb l’aparell excretor es trobaven 
entre els cinc millor valorats i de fet els dos amb més alta qualificació eren 
sobre aquest tema. La valoració general era acceptable tot i que cinc no 
sortien massa ben valorats. 
 
Nutrició: Circulatori 
Aquest va ser un dels blocs de continguts estrella ja que varem recollir 35 
recursos només relacionats amb l’aparell circulatori que es trobaven 
inclosos en 16 pàgines web. 
El cor era el tema més repetit amb 17 recursos seguit dels temes relacionats 
amb la circulació sanguínia. Pel contrari, la circulació limfàtica només estava 
present en dos dels recursos seleccionats.  
16 dels recursos eren en castellà, 14 en anglès, tres en francès i dos en 
català. 
Tot i que la major part de les aplicacions eren animacions varem trobar 
també tres simulacions relacionades amb les variacions del batec cardíac i 
un joc de simulació sobre uns malalts que han de rebre una transfusió 
sanguínia i als que prèviament se’ls ha de determinar el grup sanguini. 
La major part dels recursos es poden treballar directament a les webs on es 
troben incrustats tot i que hi ha dues demos i altres dos que requereixen 
registre previ. En tres casos és imprescindible descarregar el recurs. 
En deu casos hi ha una guia didàctica, tot i que són bastant incompletes. En 
la resta, 25, no n’hi ha cap tipus d’orientació. 
Com que el nombre de recursos és molt elevat, la valoració és molt variable.  
N’hi ha quatre que són bastant bons, però també n’hi ha uns quants molt més 
recomanables. La gran varietat present en aquest bloc fa més fàcil la 
selecció del recurs que s’ajusti més a cada situació i moment educatiu. 
 
Nutrició: Respiratori 
Hem inclòs en aquest apartat 19 recursos corresponents a vuit pàgines web. 
A més d’aplicacions relacionades amb l’aparell respiratori (13), hem inclòs 
en aquesta taula sis recursos relacionats amb els diferents òrgans i aparells 
que intervenen en les funcions de nutrició. 
En aquest bloc hi ha tants recursos en anglès com en castellà, set en 
cadascuna de les dues llengües, quatre en francès i només un en català. 
Totes les aplicacions trobades són animacions, tret d’un joc que consisteix 
en reconèixer i col·locar correctament diferents òrgans del cos al seu lloc. 
Quatre dels recursos s’han de descarregar, però la resta es poden treballar 
directament en les seves webs tot i que dos d’ells són demos. 
Només els quatre recursos que s’han de descarregar presenten una guia 
didàctica, tot i que incompleta, la resta no en tenen de cap tipus. 
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Els recursos millor valorats són els quatre que acabem de citar, tots ells 
corresponen a la mateixa pàgina web, són en francès i s’han de descarregar. 
L’altre recurs ben valorat és el joc. La resta són acceptables, menys dos que 
són més fluixos. 
 
Relació: Nerviós 
En aquesta taula varem recollir 28 aplicacions presents en 11 pàgines web. 
15 d’elles corresponien a l’estudi del sistema nerviós i la resta als òrgans 
dels sentits. La vista era l’òrgan amb més “èxit” amb sis recursos, seguit de 
l’oïda amb tres. 
Com és habitual els recursos més 
abundants eren en castellà (12), un 
més que en anglès, tot i que sobre 
aquest bloc temàtic varem trobar 
quatre en català. 
Del total de material hi havia tres 
simulacions i dos jocs. La resta 
eren animacions.  
Tots els recursos, menys un d’ells, es podien treballar directament a la web 
encara que hi havia set que eren demos. 
Només tres dels recursos trobats presentaven guia didàctica encara que en 
els tres casos eren força incompletes. 
En quant a la qualitat dels recursos, vuit d’ells eren força bon i tres 
francament dolents. 
 
Relació: Locomotor i Endocrí 
Només varem trobar 11 recursos relacionats amb aquests temes incrustats 
en cinc pàgines web diferents. 
Dos d’ells tractaven temes del sistema esquelètic, quatre del muscular i 
quatre estaven relacionat amb el sistema endocrí i els processos 
d’homeòstasi.  
Excepcionalment, varem trobar un nombre significatiu de recursos en català 
(quatre), tot i que en anglès encara varem recollir un més. 
Dos dels materials seleccionats eren jocs i la resta animacions. 
Solament un dels recursos s’havia de descarregar, la resta es podien 
treballar directament a la pàgina web on es trobaven. 
Només dos de les aplicacions presentaven guia didàctica tot i que força 
incompleta. 
Dues de les animacions van ser valorades negativament, la resta dels 
recursos eren bons o si més no acceptables. 
 
Reproducció  
12 recursos corresponents a vuit pàgines web van ser inclosos dins d’aquest 
apartat. 
Tots ells estaven relacionats amb els òrgans i aparells reproductors humans, 
els cicles reproductors i el desenvolupament embrionari i fetal. 
Quatre dels recursos eren en anglès, quatre en castellà, tres en francès i un 
en català. 
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Hi havia tres simulacions relacionades amb el cicle sexual i la formació de 
gàmetes i la resta eren animacions. 
Tres dels recursos necessitaven ser descarregat i la resta es podien treballar 
directament a la web encara que un d’ells demanava el registre gratuït a la 
web corresponent. 
Només una simulació presentava una guia didàctica adient i una altra 
insuficient, la resta de recursos no en tenia. 
El material trobat era de qualitat acceptable, tot i que un dels recursos era 
francament dolent. 
 
Genètica i Herència 
Dins d’aquesta taula hem inclòs 26 recursos corresponents a 15 pàgines web. 
Els temes que predominaven eren: cariotips, determinació del sexe, lleis de 
Mendel i activitats relacionades amb genotips i fenotips i aplicació de les 
lleis mendelianes. Curiosament hi havia un cert nombre d’activitat en les 
què es treballava amb “extraterrestes” i éssers mitològics. 
 

 
 

 
 

Només un dels recursos era en català i un altre en francès. La resta es 
repartien a parts iguals entre l’anglès i el castellà. 
Dins d’aquesta temàtica és on hem trobat el major percentatge de 
simulacions (11 de 26), la resta eren animacions que permetien introduir 
conceptes relacionats amb el temes de genètica. 
Dues simulacions i una animació calien ser descarregades per poder 
treballar amb elles, la resta es podien fer anar directament a la web tot i que 
tres d’elles eren demos. 
En aquest apartat varem trobar un gran nombre de recursos amb guies 
didàctiques molt adequades (13 de 26) . De la resta, vuit recursos més també 
en tenien encara que no eren completament correctes i només cinc no en 
presentaven de cap tipus. 
En quant a la valoració, aquest grup temàtic junt amb el de Genètica Humana 
eren els que presentaven un major nombre de recursos molt ben valorats. 
11 del 26 estudiats eren molt bons o bastant bons i no hi havia cap realment 
dolent. 
 
Genètica Humana 
En aquest grup temàtic varem incloure 30 animacions i simulacions que es 
trobaven en nou pàgines web diferents, tot i que una d’elles aplegava 17 
dels recursos. 
En la taula s’incloïen temes de genètica humana: cariotips, gametogènesis i 
determinació del sexe, simulacions sobre diferents tipus d’herències tant 
autosòmiques com lligades al sexe i fins i tot qüestions de consells genètics. 
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Quasi dos terços dels recursos (19 de 30) eren en castellà, cinc en anglès, 
quatre en francès i dos en català, disortosament els pitjor valorats. 
Més de la tercera part del material trobat (11) eren simulacions i la resta 
animacions la majoria amb activitats incloses. 
Tres dels recursos calien ser descarregats, la resta es podien treballar 
directament a la web encara que un d’ells era una demo. 
Les dues terceres parts dels recursos tenien guies didàctiques correctes, el 
major percentatge de totes les taules d’aquest cicle. Cinc presentaven una 
guia encara que incompleta i altres cinc no tenien cap. 
A més, la meitat dels recursos tenien una valoració molt bona i només la de 
cinc era baixa o molt baixa. 
 
Evolució  
Sobre aquest tema varem seleccionar 14 recursos incrustats en set pàgines 
web. 
Els temes que tractaven eren: teories sobre l’evolució, selecció natural, 
mutacions, processos d’especiació... 
Sis dels recursos eren en català, 
però el motiu era que tots estaven 
trets de la mateixa pàgina web 
d’una professora que els havia 
elaborat durant una llicència 
d’estudis. Cinc eren en castellà i 
els altres tres en anglès.  
De tot el material trobat, hi havia tres simulacions, un joc sobre selecció 
natural i la resta, deu, eren animacions. 
Tots els recursos es podien treballar directament a la web i només un d’ells 
era una demo. 
Sis dels recursos presentaven una guia didàctica adequada, tres insuficient i 
només cinc no en tenien de cap tipus. 
En quant a la valoració, tres d’ells presentaven una avaluació molt favorable 
i només un francament insuficient. 
 
Problemes ambientals 
Aquesta va ser la temàtica de la qual varem trobar menys recursos, només 
cinc, quatre dels quals localitzats a la mateixa pàgina web. 
Un d’ells tractava del cicle de l’aigua, dos dels impactes ambientals als rius, 
un sobre residus i un altre sobre el canvi climàtic. 
Tots els recursos corresponien a pàgines web en català. 
Es tractava de quatre animacions que portaven incorporades activitats 
diverses i d’un joc. 
Tot el material es podia treballar directament a la web. 
Malauradament, tots presentaven guies didàctiques al nostre entendre 
clarament insuficients. 
La valoració de tots ells va ser bastant positiva. 
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Disseny i descripció dels continguts de la pàgina web 
Com que un dels nostres objectius era donar a conèixer a la resta del 
professorat les nostres troballes, el disseny i elaboració d’una pàgina web 
era el resultat natural. 
L’adreça de la pàgina web elaborada és: 

http://www.xtec.cat/~mlacasa3  
La pàgina web ha estat dissenyada i estructurada de la següent manera: 

 
Pàgina d’entrada 
És la pàgina d’accés a la web i en ella hi ha: 
 Títol de la pàgina web 
 Logotip de l’autora  
 Tres gifs animats relacionats amb la temàtica de la pàgina 
 Informació sobre la llicència que ha permès du a terme la pàgina 
 Dues imatges de les banderes catalana i espanyola que permeten accedir 

a les dues versions en les que s’ha fet la pàgina 
 El moment de la última actualització de la pàgina 
 La resolució de pantalla recomanada 

 

 
 
Un cop escollida l’opció de la llengua, l’organització de la resta de pàgines 
és semblant ja que han estat fetes amb una graella comú i tant en castellà 
com en català consten de: 
 Títol de la pàgina web 
 Logotip de l’autora que enllaça amb la pàgina inicial o d’entrada 
 Tres gifs animats relacionats amb la temàtica de la pàgina 
 Un gif animat per contactar per correu amb l’autora 
 Un botó flash, col·locat en horitzontal, per anar al mapa de la web 
 Dos botons flash, col·locats en horitzontal, que enllacen amb l’XTEC i amb 

el cnice, portal del Ministerio de Educación. 
 Set botons flash, col·locats en vertical, per anar a les diferents seccions de 

la pàgina: presentació, llicència, pàgines web, recursos, altres documents, 
bibliografia i enllaços. 
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A continuació passem a descriure els diferents apartats de la pàgina. 
 
Mapa de la web 
Pensem que a l’hora de buscar els continguts d’una pàgina web, sobretot si 
hi ha moltes seccions, no sempre és fàcil trobar allò que es busca. És per 
aquest motiu que hem elaborat aquest mapa de la web on es troben, en 
forma d’esquema, totes les seccions, taules i documents que hi ha a la pàgina. 
A més, el seu accés es pot fer des de qualsevol pàgina interna clicant el botó 
flash corresponent. 
 

 
 
 
 
Presentació 
En aquest pàgina hi ha, com el seu nom indica, la nostra presentació 
personal i la de la pàgina web.  
En ella apareixen dos enllaços externs, un amb l’institut on desenvolupem la 
nostra tasca docent i un altra amb el CRECIM, centre de recerca on hem fet 
la llicència i amb el què pensem continuar col·laborant. 
També comentem un seguit de propòsits presents i futurs. 
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Llicència  
Aquest apartat permet accedir a la memòria de la llicència d’estudis en 
format PDF. Bé directament, clicant el botó flash corresponent o bé anant al 
cercador de llicències de l’XTEC amb el qual hi ha un hipervincle en la 
mateixa pàgina . 
 
Pàgines web 
Aquesta secció de la pàgina resumeix la recerca de les pàgines web 
estudiades durant la llicència, comenta els motius de la selecció feta i 
explica les característiques de la taula resum on es presenten els resultats 
de la tria feta. 
A partir d’ella es pot accedir a la taula de característiques de  les 58 pàgines 
web seleccionades que correspon a la taula de l’annex 1 de la memòria. A 
més, en aquesta taula hi ha les adreces de les diferents pàgines web la qual 
cosa permet anar directament a cadascuna d’elles clicant en l’enllaç 
corresponent. 
 

 
 
 
Recursos  
Aquí presentem tots els recursos seleccionats, classificats i avaluats.  
En primer lloc expliquem com s’han elaborat les taules on s’inclouen els 
citats recursos i quins aspectes es tenen en compte per a cadascun d’ells. 
Amb la finalitat de facilitar la feina de cerca hi ha tres nivells de classificació. 
En la pàgina inicial dels recursos es pot seleccionar entre recursos de 
primer cicle i de segon cicle. 
Un cop en la pàgina corresponent a cada nivell hi ha una taula de blocs 
temàtics amb els enllaços mitjançant botons flash a cada taula de recursos. 
El tercer nivell presenta les taules de recursos que són les que corresponen 
als annexos 4 i 5 de la memòria en format html és a dir, quatre taules 
temàtiques per a primer cicle i 16 per a segon cicle. 
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Altres documents 
En aquesta secció s’inclouen diversos documents que hem elaborat durant la 
llicència i que en la memòria corresponen als annexos 2 i 3. 
Aquests documents es troben en format PDF i es pot accedir a ells clicant els 
botons flash corresponents. 
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Bibliografia  
Aquesta pàgina, que es troba actualment en construcció, presentarà, en 
forma de taula, la part més significativa de la bibliografia que hem consultat 
durant la llicència així com alguns altres documents bibliogràfics que tracten 
temes sobre recursos multimèdia, recursos TIC, innovació educativa... 
La intenció és anar-la ampliant i/o renovant al llarg del temps. 
A la taula es podrà accedir clicant el botó flash corresponent i en ella 
s’indicaran, per a cada document: l’autor/s, el títol, la referència 
bibliogràfica completa i un petit comentari sobre el seu contingut. 
 
Enllaços  
Com ja hem comentat en diferents parts de la memòria, considerem molt 
important la difusió dels materials elaborats i/o seleccionats pel professorat. 
Per aquest motiu ens ha semblat convenient, tot i que en els objectius de la 
memòria no hi eren, recollir pàgines web elaborades per professors/es on 
hi ha animacions i/o simulacions que estan relacionades amb el tema de la 
nostra pàgina web. 
També en aquest cas pretenem anar afegint-hi enllaços si trobem noves 
pàgines d’interès. 
A l’igual que en altres apartats, el resultat de la cerca es presentarà en forma 
de taula on s’indicaran: el nom del professor/a responsable, la direcció de la 
pàgina web, de manera que es pugui accedir a cadascuna d’elles si sembla 
oportú, la llengua en la què es presenta, el país o comunitat de l’autor i la 
pàgina i un petit resum del contingut.  
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Conclusions 

 
Les principals conclusions a les quals hem arribat un cop finalitzat el nostre 
treball han estat les següents: 
Consideracions generals 

1) Els cercadors genèrics no són massa adients per du a terme una cerca 
d’animacions i simulacions en la web ja que no posseeixen opcions de 
cerca que indiquin la existència de materials d’aquest tipus en una 
pàgina web. Els cercadors específics permeten trobar recursos TIC 
multimèdia però tampoc discriminen respecte al tipus i si es tracta 
d’animacions i/o simulacions. Això fa molt feixuga la cerca d’un 
determinat tipus de material ANSII en un moment donat. 

2) La selecció i anàlisi des del punt de vista didàctic dels materials 
trobats permet donar una informació molt valuosa per tal d’emprar 
aquests recursos com a part d’estratègies d’ensenyament-
aprenentatge de la biologia a l’ESO. L’anàlisi de cada recurs ha 
requerit una gran quantitat de temps però ha generat una sèrie de 
dades que poden ser de molta utilitat per a la seva posterior 
recuperació i integració dins un determinat cicle d’aprenentatge. El 
coneixement precís de com localitzar-los és fonamental per tal de 
poder accedir posteriorment de manera àgil sense necessitat de 
descarregar-los si no és considera necessari, no és possible o no hi ha 
espai físic als ordinadors del centre escolar. Si el treball és per part 
dels alumnes a casa seva, encara és més necessari conèixer aquestes 
dades. 

3) Els recursos analitzats presentaven una gran quantitat de formats 
cadascun dels quals requereix un programa diferent “plug-in” per a 
ser visionats. En cas de no disposar el “plug-in”adequat, el recurs no 
pot ser visionat. També varem comprovar que el navegador Mozilla 
Firefox, donava molts més problemes per accedir tant a les adreces 
de les pàgines web com als recursos que el Internet Explorer. 

Referents a les pàgines web 
4) Del total de pàgines web visitades que portaven recursos TIC de 

biologia (aproximadament 465), 58 varem considerar adients per a 
l’ESO. D’elles, 24 (41,4% del total) portaven recursos adequats per a 
primer cicle i 56 (86,2% del total) per a segon cicle. 

5) Seguint el disseny curricular vigent a Catalunya a data 31 de maig de 
2007 varem classificar els continguts conceptuals de biologia de l’ESO 
en 11 blocs temàtics. Els temes tractats més freqüentment per les 
pàgines web seleccionades eren els de citologia, cos humà, genètica i 
salut. Normalment les pàgines web estaven especialitzades en un o 
dos temes i molt poques abastaven més de quatre blocs temàtics. 

6) Més de la meitat de les pàgines web seleccionades (51,7%) havien 
estat elaborades per fundacions o entitats privades tot i que la 
contribució del professorat de diferents nivells no era gaire 
despreciable (superior al 20%). 
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7) A primer cicle, la pàgina web que aportava el major nombre de 
recursos era la del Ministeri d’Educació amb un 32,9% del total. A 
segon cicle aquesta pàgina també presentava un elevat nombre de 
recursos seleccionats junt amb d’altres com: “edumedia-sciences” 
(subvencionada pel Ministeri d’Educació francès), “consumer” (de la 
Fundació Eroski), “bbc” (del grup de telecomunicacions de la BBC) i 
“averroes” (de la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia). 
Com es pot veure, cap d’elles depenent de la Generalitat i/o del 
Departament d’Educació. 

8) Més del 50% de les pàgines web estudiades estaven elaborades en 
anglès (44,8%) o francès. Pel contrari, menys del 20% tenien com a 
llengua vehicular el català. 

En quant als recursos 
9) Un cop visionats més de 1000 recursos TIC multimèdia, varem 

seleccionar 398. 52 d’ells varem considerar adequats per a primer 
cicle, 319 per a segon i 27 es podien implementar tant al primer cicle 
com al segon. 

10) Els recursos van ser classificats atenent a nou criteris diferents entre 
els quals es troben: nivell educatiu, continguts conceptuals, llengua 
vehicular, tipus d’aplicació, nivell d’aprenentatge, existència de guia 
didàctica... 

11)  Del total de recursos seleccionats, només un 8,6% eren en català. 
Més del 50% eren en castellà i més del 30% en anglès. Això fa pensar 
en la necessitat d’elaborar recursos en la llengua pròpia o de traduir 
els millors. 

12)  Més del 70% corresponien a un nivell bàsic de coneixements, quasi 
un 20% eren materials d’ampliació i un escàs 8% eren aprofitables 
per a grups de reforç. Per tant, cal insistir en la cerca i/o elaboració 
de materials d’aquest últim tipus si volem atendre la diversitat 
d’alumnes amb deficiències d’aprenentatge. 

13)  De totes les aplicacions trobades, més dels les ¾ parts (79,6%) eren 
animacions i només 1/5 simulacions. El grau d’interactivitat de les 
simulacions era molt variable. També varem trobar animacions amb 
un “grau d’interactivitat” limitat. 

14)  Per continguts conceptuals, a primer cicle predominaven els recursos  
d’ecologia. A segon cicle, els més freqüentment trobats corresponien 
a: citologia, genètica, cos humà i nutrició i salut. Pel contrari temes 
com els problemes ambientals, els sistemes locomotor i endocrí i la 
reproducció presentaven un reduït nombre de recursos. 

15)  A l’hora de relacionar continguts conceptuals amb tipus de recursos 
varem trobar que a primer cicle, les simulacions corresponien 
fonamentalment a temes d’ecologia. A segon cicle eren majoritàries 
en els temes de genètica i en menor mida en els de cos humà i salut. 

16)  Com hem comentat a l’inici de l’exposició, l’interès i utilitat dels 
recursos depèn, sobretot, de com es fan servir. Per això, volem fer 
molt d’èmfasi en una dada que ens va resultar molt preocupant. Quasi 
el 65% dels recursos seleccionats no presentaven guia didàctica i 
només el 15% en tenien una que es podria considerar correcta. 
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Aquests percentatges encara eren més extrems si consideraven 
només els recursos de segon cicle. 

17)  Els recursos seleccionats van ser avaluats segons criteris tècnics i de 
disseny; sociològics; i científics i pedagògics que incloïen 17 ítems 
diferents. Del total de recursos de primer cicle dos van obtenir una 
qualificació excel·lent i 28 bona o molt bona, la qual cosa representa 
el 38% del total. Pel que es refereix als de segon cicle, 8 eren 
excel·lents i 150 bons o molt bons, el que fa un 45,6% del total dels 
recursos seleccionats per a aquest nivell. 
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Altres  

 
Estudis i/o cursos realitzats 
Som conscients que la formació del professorat és una de les millors eines 
per augmentar la qualitat de la nostra feina. És per això que durant aquest 
període de llicència hem intentat assistir a tots els cursos i actes acadèmics 
que varem pensar que podrien ser-nos útils en el nostre present i futur 
professional. 
I així des de juliol de 2006 fins a finals de juliol de 2007 hem assistit als 
següents cursos, reunions i conferències: 

1) “Curs per a l’ús didàctic de les aules de noves tecnologies per a les 
Ciències: Biologia i Geologia”. Codi d’activitat: 1118110533/2005-
2006. Modalitat: Curs presencial. Data d’inici: 03/07/06. Data de 
finalització: 07/07/06. Lloc: Barcelona. Organització: Centre de 
Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia. Durada: 30 
hores. Tipus de participació: Assistent. 

2) “Bases metodològiques per a la recerca educativa”. Codi 
d’activitat:21-2006/3. Modalitat: Curs presencial. Data d’inici: 
13/09/2006. Data de finalització: 02/10/2006. Lloc: Barcelona. 
Organització: ICE(UB). Durada: 32 hores. Tipus de participació: 
Assistent. 

3) “Disseny i creació de pàgines web”. Codi d’activitat: 
9001390552/2006-2007. Modalitat: Curs telemàtic. Data d’inici: 
17/10/06. Data de finalització: 24/04/07. Lloc: Catalunya. Organització: 
Àrea TIC. Durada: 60 hores (equivalència en hores presencials). Tipus 
de participació: Assistent. 

4) “Formació per a l’Ensenyament de les Ciències a Secundària”. Codi 
d’activitat: 9000180533. Modalitat: Seminari. Data d’inici: 26/10/06. 
Data de finalització: 21/06/07. Lloc: Barcelona. Organització: Centre 
de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia. Durada: 
30 hores. Tipus de participació: Assistent. 

5) “L’ús d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a 
l’Educació Secundària”. Modalitat: Conferència. Data: 12/01/07. Lloc: 
Bellaterra. Organització: ICE (UAB). Durada: 3 hores. Tipus de 
participació: Conferenciant. 

6) “Revolució en l’Evolució”. Dra. Lynn Margulis. Modalitat: Conferència. 
Data: 16/01/07. Lloc: Bellaterra. Organització: ICE (UAB). Durada: 2 
hores. Tipus de participació: Assistent. 

7) “Modelling and MBL software: Coach 6”. Dr. A. Heck. Modalitat: 
Conferència. Data: 25/01/07. Lloc: Bellaterra. Organització: CRECIM 
(UAB). Durada: 3 hores. Tipus de participació: Assistent. 

8) “Modelos, Simulaciones y Aprendizaje de las Ciencias”. Dra. Rufina 
Gutiérrez. Modalitat: Seminari. Data: 01/02/07 i 02/02/07. Lloc: 
Bellaterra. Organització: CRECIM (UAB). Durada: 4 hores. Tipus de 
participació: Assistent. 
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9) “Advantatges and disadvantatges of the use of computer modeling in 
Science Education” Dr. Ian Lawrence. Modalitat: Conferència. Data: 
08/02/07. Lloc: Bellaterra. Organització: CRECIM(UAB). Durada: 3 
hores. Tipus de participació: Assistent. 

10) “ Choosing Tools. Computational tools for younger children and their 
teachers”. Dr. Ian Lawrence. Modalitat: Conferència. Data: 21/02/07. 
Lloc: Bellaterra. Organització: CRECIM (UAB). Durada: 2 hores. Tipus 
de participació: Assistent. 

11) “How to write for International Journals”. Dr. B. Barton. Modalitat: 
Conferència. Data: 27/03/07. Lloc: Bellaterra. Organització: Facultat 
de Ciències de l’Educació (UAB). Durada: 2 hores. Tipus de 
participació: Assistent. 

12)  I Jornades de Metodologia de la Xarxa d’Incentivació de la Recerca 
Educativa REMIC. “Reflexionant sobre la Metodologia de Recerca en 
Educació Científica i Matemàtica”. Data: 16/04/07 i 17/04/07. Lloc: 
Sitges. Organització: CRECIM (UAB). Durada: 16 hores. Tipus de 
participació: Assistent. 

13)  “Les activitats a l’aula vistes com un procés d’interacció”. Dra. Neus 
Sanmartí. Modalitat: Conferència. Data: 08/06/2007. Lloc: Barcelona. 
Organització: Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i 
Tecnologia. Durada: 3 hores. Tipus de participació: Assistent. 

14)  “Anglès instrumental. Nivell 2”. Codi d’activitat: 4009020500/2006-
2007. Modalitat: Curs presencial. Data d’inici: 02/07/07. Data de 
finalització: 27/07/07. Lloc: Sabadell. Organització: EOI de Sabadell. 
Durada: 80 hores. Tipus de participació: Assistent. 

Que sumen un total de 270 hores. 
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Aplicacions  
Amb aquest projecte s’ha intentat contribuir a la difusió de les simulacions, 
animacions i altres recursos multimèdia entre el professorat de ciències 
naturals de secundària de Catalunya i també de la resta de l’estat. De fet, la 
pàgina web d’elaboració pròpia està feta en català i castellà. 
Aquest material posarà a l’abast del professorat un ventall de recursos 
divers que li permetran estalviar temps i energia. D’aquesta manera el 
benefici redundarà, no només en el professorat de l’ESO, sinó també, i això 
és molt important, en la formació i aprenentatge de l’alumnat. 
Entre les contribucions del present treball per a facilitar la tasca del 
professorat es troben: 

♦ Donar-los adreces web que els permetin trobar més ràpidament 
recursos multimèdia per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO. 

♦ Posar al seu abast un ampli nombre de recursos: ordenats, classificats 
i avaluats que els estalviïn temps a l’hora de buscar els més adients en 
cada moment del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

♦ Donar eines per facilitar la feina quan es portin els alumnes a l’aula 
d’informàtica o es faci servir el canó de projecció. 

♦ Permetre la incorporació d’aquests materials en la pràctica docent 
tant a nivell de grup-classe com en petits grups, parelles o fins i tot de 
forma individual. 

♦ Ajudar a treballar conceptes abstractes que d’altra manera 
representen una despesa de temps molt més gran. 

♦ Contribuir a aproximar les experiències dels propis alumnes i la seva 
vida quotidiana a l’aula, a partir de situacions reals que els són 
properes. 

♦ Facilitar les tasques d’atenció a la diversitat i el tractament dels 
alumnes amb necessitats educatives especials i els nouvinguts. 

♦ Permetre la possibilitat de donar tasques per a fer a casa si els 
alumnes estan connectats a la xarxa.  

Aquesta última pensem que cada dia tindrà una major importància. 
Entre les contribucions al procés d’aprenentatge dels alumnes: 

 Aprofitar el seu interès per les noves tecnologies perquè puguin 
aprendre de manera significativa els continguts de biologia 

 Permetre als que tenen poca o nul·la motivació per les ciències 
naturals presentar-los alguns aspectes del seu aprenentatge en un 
format informàtic que els pot resultar més atractiu. 

 Facilitar que cadascú marqui el seu ritme d’aprenentatge quan 
treballin de manera individual o em petits grups 

 Afavorir la integració dels nouvinguts amb ajut de la informació visual 
que forma part d’aquests materials  

 Fomentar la socialització i el treball cooperatiu  
 Facilitar l’expressió de les seves idees sobre termes científics 
 Afavorir el seu aprenentatge, sobretot de conceptes més abstractes i 

en edats més joves 
 Permetre treballar a casa si disposen de connexió en xarxa 

D’altra banda, aquests materials també poden ser útils al Departament 
d’Educació ja que podrà tenir una visió àmplia dels recursos didàctics 
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(animacions i simulacions) que hi ha actualment en Internet i de les 
mancances que existeixen d’ells sobre els diferents temes del currículum de 
biologia.  
Així mateix, podrà constatar l’escassetat d’aquests recursos en llengua 
catalana per la qual cosa es podria contemplar la conveniència de traduir-ne 
alguns dels que hi ha elaborats en anglès i/o francès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Isabel Lacasa Millán, Llicència d’estudis modalitat A, curs 2006-2007 

 



Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO 

 

Pla de difusió  
Un primer pas en aquest sentit va ser la conferència donada als tutors de 
CAP de ciències naturals, al mes de gener a petició de l’ICE de la UAB.  
Aquesta conferència va resultar molt estimulant i va suscitar molt d’interès 
entre el professorat que va assistir-hi. Prova d’aquest fet són les freqüents 
peticions d’aquest tipus de material que hem rebut per part del professorat 
assistent. 
D’altra banda, en aquests moments estem començant a escriure un article 
per a la revista Ciències responent a la petició del consell editor. Aquesta 
revista, en format digital i amb periodicitat quatrimestral, és editada pel 
CRECIM i va dirigida al professorat de ciències de primària i secundària. 
Però, com ja hem comentat al llarg de tot el treball, una de les formes més 
efectives de difondre qualsevol tipus de producte, és “penjar-lo en la xarxa”. 
Ara bé, no hi ha prou amb això, cal difondre també la disponibilitat de la 
pàgina web elaborada. 
Per aconseguir-ho comunicarem aquesta pàgina web i posarem tot el 
material treballat a disposició dels diferents CRP i ICE, així com al CDECT.  
També hem establert un enllaç des del CRECIM de forma que l’accés a la 
pàgina web pugui ser directe. 
Un altre projecte per afavorir la difusió de tot aquest material és donar 
l’adreça de la pàgina web a diversos professors de ciències de tot l’estat que 
tenen pàgines web de contingut didàctic i a alguns professors estrangers 
amb els què tenim relació per correu electrònic. 
Pensem que és compartint coneixements i experiència entre tothom com 
podrem avançar millor en la recerca de la qualitat educativa. 
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Suggeriments 
A aquestes alçades, ningú no es qüestiona que els recursos multimèdia són 
una eina molt important i han de ser introduïts en la formació dels professors 
en actiu i dels futurs professors. Hem de tenir present que per tal que el 
professorat faci servir aquests recursos els ha de conèixer i haver rebut una 
formació sobre ells. Però també els hem de donar resposta a algunes de les 
preguntes que es plantegen, com per exemple:  

• Poden reemplaçar o suplir els experiments? Quan? Per què? Com? 
• Quines destreses dels alumnes poden/deuen/podrien ser 

aconseguides? 
• Quins tipus de recursos multimèdia són més adients per ensenyar 

en relació amb els objectius didàctics? 
• Quins valors afegits tenen aquests recursos? 
• Què és un bon material multimèdia?  Per què ho és? 

Per tant, creiem que caldria incorporar dins dels cursos de formació del 
professorat sobre l’ús de les TIC, un mínim d’una sessió en la qual es pogués 
treballar amb aquests recursos multimèdia en concret (animacions i 
simulacions)  per tal de donar-los a conèixer entre el professorat i, d’aquesta 
manera, fomentar el seu ús. 
Malgrat que som conscients que no és fàcil per a professorat dedicar hores 
un cop acabada la seva jornada de treball al disseny i desenvolupament de 
classes i tasques que facin servir les TIC, pensem que els resultats que es 
poden aconseguir valen la pena l’esforç. 
Per altra part, considerem que una de les maneres més efectives d’acostar 
aquest material al professorat, sobretot al més receptiu, és organitzar 
sessions fora de l’aula, a centres especialitzats on es fa treballar els alumnes 
amb aquestes eines en presència del seu professorat i desenvolupades per 
especialistes en aquestes tècniques. Això motiva a l’alumnat per a l’ús 
d’aquests materials i permet al professorat comprovar la forma de treballar 
amb ells. En aquest sentit la tasca que desenvolupa el CRECIM amb el seu 
projecte REVIR n’és un bon exemple. 
També creiem que seria molt interessant, gosaríem dir que imprescindible, 
experimentar l’ús d’aquests recursos dins de situacions d’aula concretes i de 
fet aquesta és la nostra intenció de cara al proper curs en el qual ens 
reintegrarem a la tasca docent. Però també creiem necessari que més 
professors els facin servir i facin públiques les seves experiències ja que, tal 
com hem comentat en altres punts de la memòria, l’avaluació que hem fet no 
ha tingut en compte la realitat de l’aula i cal fer-la per validar les valoracions 
fetes dels diferents recursos. 
Finalment, i no per això menys important, volem parlar de la feina “muda” 
que fan molts professors, amb i sense llicències, dins de la innovació 
educativa. Es tracta molt sovint de treballs molt vàlids però dels què ningú 
no s’assabenta perquè l’administració no ha desenvolupat cap tipus de 
“xarxa” que permeti difondre’ls. Penso que en aquest sentit caldria fer algun 
tipus d’actuació.  
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Opció de treballs futurs 
En el present treball s’ha realitzat una recopilació de materials didàctics per 
a l’ensenyament de la biologia a l’ESO. Però , amb el que hem fet fins ara no 
ha acabat, ni molt menys, la feina sinó que l’únic aconseguit es obrir una 
escletxa per on continuar avançant. Queden moltes coses per fer en aquest 
tema, i entre d’altres podem citar: 

- Fer una base de dades amb el material estudiat 
- Ampliar i mantenir actualitzat el material seleccionat per a biologia de 

l’ESO 
- Du a terme un treball semblant per a biologia de batxillerat 
- Establir el objectius didàctics que cobreixen cadascun dels recursos 

millor valorats 
- Donar orientacions didàctiques per incorporar-los amb eficiència dins 

del cicle d’aprenentatge 
- Elaborar propostes d’activitats que facilitin el seu ús 
- Traduir de l’anglès i francès els més interessants amb la finalitat de 

fer-los més accessibles 
- Fer tot això per a geologia de l’ESO i per a CTMA de batxillerat... 

I, sobretot, treballar amb els alumnes tots aquests recursos, avaluar la seva 
utilitat en situacions concretes, i validar, d’aquesta manera, l’avaluació que 
hem fet seguint criteris, probablement molt correctes, però que no es basen 
en el dia a dia de la nostra feina a l’aula. 
Potser, per aquest motiu, seria convenient formar un grup de treball, amb 
professorat interessat en aquests temes, que estigui disposat a experimentar 
amb aquest tipus de recursos i posar en comú les seves experiències amb la 
finalitat d’avançar en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge en el 
nostre país. 
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Relació dels materials continguts en els annexos 
En els annexos hi ha els següents materials:  

I. Taula de característiques de les pàgines web seleccionades 
II. Criteris de classificació de les animacions i simulacions estudiades 

III. Continguts conceptuals segons l’ordenació curricular oficial 
IV. Criteris d’avaluació de les animacions i simulacions estudiades 
V. Taules de recursos seleccionats per a  primer cicle ordenades i 

separades per continguts curriculars 
VI. Taules de recursos seleccionats per a  segon cicle ordenades i 

separades per continguts curriculars 
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TAULA DE CARACTERÍSTIQUES DE LES PÀGINES WEB SELECCIONADES 

 

Clau Pàgina web 
Llengua 

vehicular 
Per 

treballar 

Cicle 
d’ESO 

aconsellat 

Nº de 
recursos 

Tipus de 
recursos 

Blocs Temàtics 

1 http://activescience-gsk.com  A la web 1r/2n 7   
2 http://biog-101-104.bio.cornell.edu   A la web 2n 1   
3 http://biologica.concord.org   A la web 2n 2   
4 http://biomodel.uah.es   A la web 2n 4   
5 http://cellsalive.com   A la web 1r/2n 4   

6 http://educalia.educared.net   A la web 1r/2n 2   
7 http://edumed.unige.ch   A la web 2n 5   

8 http://edumedia-sciences.com   Demos  1r/2n 28  
 

 
9 http://enciclonet.com  Registre  1r/2n 7   

10 http://explorelearning.com   Demos 1r/2n 10   
11 http://genmagic.org    A la web 1r/2n 1   
12 http://hopkins-aids.edu   A la web 2n 1   
13 http://lagenetica.cat   A la web 1r/2n 2   
14 http://learn.genetics.utah.edu   A la web 2n 2   
15 http://library.med.utah.edu   A la web 2n 1   
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http://explorelearning.com/
http://genmagic.org/
http://hopkins-aids.edu/
http://lagenetica.cat/
http://learn.genetics.utah.edu/
http://library.med.utah.edu/


16 http://library.thinkquest.org   A la web 2n 2   
17 http://medmyst.rice.edu   A la web 2n 1   
18 http://nobelprize.org  A la web 1r/2n 4   
19 http://obrasocial.caixacatalunya.cat   A la web 1r 1   

20 http://svtolog.free.fr  Descàrrega  1r/2n 20   

 

21 http://telefonica.net/web2/mantmedina  A la web 1r/2n 11   
22 http://udel.edu   A la web 2n 1   
23 http://weib.caib.es   A la web 2n 1   
24 http://www.ac-creteil.fr   A la web 1r/2n 8   

25 http://www.ambientech.org   A la web 1r/2n 4   

26 http://www.bbc.co.uk   A la web 1r/2n 27   

 
27 http://www.biologia.arizona.edu    A la web 2n 5   
28 http://www.biologia.edu.ar   A la web 2n 14   

29 http://www.biology.ualberta.ca   A la web 1r 5   
30 http://www.biologyinmotion.com   A la web 2n 1   
31 http://www.biologycorner.com   A la web 2n 1   
32 http://www.biomultimedia.net   A la web 2n 3   
33 http://www.cienciasnaturales.es   A la web 2n 8   
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34 http://www.cnice.mec.es   A la web 1r/2n 58   

 
35 http://www.consumer.es   A la web 1r/2n 25   
36 http://www.edheads.org   A la web 2n 2   
37 http://www.edu365.com  A la web 2n 15   
38 http://www.eleducador.com   A la web 2n 2   
39 http://www.handsongenetics.com   Descàrrega  2n 3   

40 http://www.huascaran.edu.pe   A la web 1r/2n 10   
41 http://www.ibercajalav.net   A la web 2n 3   
42 http://www.ibiblio.org  A la web 1r/2n 1   
43 http://www.indexnet.santillana.es  A la web 2n 1   
44 http://www.innerbody.com  A la web 2n 10   
45 http://www.juntadeandalucia.es/averroes   A la web 1r/2n 22   
46 http://www.medtropolis.com  A la web 2n 1   
47 http://www.mhhe.com   A la web 2n 1   

48 http://www.phschool.com   A la web 1r/2n 11   

 
49 http://www.sidasaberayuda.com   A la web 2n 1   
50 http://www.sonic.net   A la web 2n 1   
51 http://www.stolaf.edu/people/giannini   A la web 2n 2   
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52 http://www.sumanasinc.com  A la web 1r/2n 9   
53 http://www.upv.es   Descàrrega  2n 2   
54 http://www.vc.cc.tx.us  A la web 2n 10   
55 http://www.xtec.cat/~cvillalb   A la web 1r/2n 5   
56 http://www.xtec.cat/~jllort1   Descàrrega  2n 1   
57 http://www.xtec.cat/~mmulet   Descàrrega  2n 1   
58 http://www2.edc.org   A la web 2n 10   

 
 

Llengua vehicular:    Català   Blocs temàtics:  Bioquímica i Biologia Molecular              

             Castellà      Característiques i classificació dels éssers vius 

          Anglès      Cèl·lula: cicles i divisió (mitosi, meiosi)  

                Francès      Cos humà :aparells i funcions     

       Ecologia i temes ambientals     

Tipus de recurs: Animacions       Els cinc regnes (botànica, zoologia...)    

Simulacions       Evolució        

Jocs         Funcions vitals dels éssers vius     

                      Genètica        

                       Microbiologia i Immunologia      

                 Salut i hàbits saludables      
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CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES ANIMACIONS I 
SIMULACIONS ESTUDIADES

 
1) NIVELL EDUCATIU ESO:  

1r cicle  
 2n cicle  
 
2) CONTINGUTS CONCEPTUALS 
 
3) TIPUS D’APLICACIÓ:    

animació  
animació interactiva  
animació amb activitats i/o exercicis 
joc de simulació 
animació amb vídeo  
simulació 

 
 4) NIVELL D’APRENENTATGE: 

 bàsic  
reforç  
ampliació  

 
5)MOMENT DEL CICLE D’APRENENTATGE ON ES PODEN APLICAR: 

exploració/cerca idees prèvies  
aplicació de coneixements/problemes/estructuració  
síntesi/resum (generalització)  
indistintament dues de les anteriors  

 
6) TIPUS D’AULA ON ES POT DESENVOLUPAR:  

informàtica   
aula amb canó  
totes dues  

 
7) ACCESSIBILITAT 
 gratuït, es treballa directament a la web  
 gratuït, s’ha de descarregar  
 “demo”  

gratuït, a la web però cal registrar-se  
gratuït, a la web però no és immediat 

 
8) MANUAL DE L’USUARI 
 inexistent   
 insuficient  
 correcte  
 
9) GUIA DIDÀCTICA 

inexistent   
 insuficient  
 correcta 
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CONTINGUTS CONCEPTUALS SEGONS L’ORDENACIÓ 
CURRICULAR OFICIAL

 
Primer cicle 
• Introducció 

o Els organismes: Característiques generals 
o Classificació i identificació 
o Diversitat de formes i unitat de composició, estructura i funció  

• Funcions vitals 
o Les funcions de nutrició, relació i reproducció 
o La nutrició com intercanvi de matèria i energia amb el medi. La 

nutrició autòtrofa i heteròtrofa 
o La relació: les respostes als estímuls de medi dels animals i les 

plantes 
o La reproducció sexual i asexual 

• Cinc Regnes 
o Els cinc regnes 

• Ecologia  
o La terra i els organismes: biomes 
o Ecosistemes: elements abiòtics i biòtics 
o Ecosistemes aquàtics i terrestres 
o Els organismes i el medi 

 
Segon cicle 
• Matèria viva 

o Els organismes: la matèria viva. Bioelements i biomolècules 
o La cèl·lula i el cicle cel·lular: mitosi, meiosi 

• Salut 
o L’ésser humà: el cos i la salut. Els hàbits i la salut 
o Malalties i Immunitat 

• Nutrició 
o La nutrició: diversitat d’aparells i cèl·lules 

• Relació 
o La relació: diversitat de sistemes i cèl·lules 

• Reproducció 
o La reproducció: els aparells genitals masculí i femení. Òvuls i 

espermatozoides 
o Els mètodes de control de la natalitat 
o Malalties de transmissió sexual i la sida 

• Genètica 
o Diversitat i herència. Les lleis de Mendel  
o Genètica humana 

• Evolució 
o La teoria de l’evolució: Lamark i Darwin 

• Ambient  
o L’ésser humà i alguns problemes ambientals 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ANIMACIONS I 
SIMULACIONS ESTUDIADES

  
ASPECTES TÈCNICS I DE DISSENY 
Facilitat de connexió amb el lloc on està l’aplicació  
0 Sovint no es pot connectar o a unes determinades hores no funciona 
1 La connexió sovint o a determinades hores és molt lenta 
2 Va bé però només es pot entrar amb el navegador Explorer 
2 La connexió, de tant en tant, va molt lenta 
3 Es pot connectar amb qualsevol navegador 
Accessibilitat 
0 És de pagament 
0 És de pagament però té una demo que s’acaba abans de temps 
1 És de pagament però amb una demo que permet un temps adequat però     
just per veure-la 
1 Es treballa directament a la web però triga més de dos minuts a carregar 
1 S’ha de descarregar i els temps de descàrrega és de més de cinc minut 
2 Es treballa a la web però triga entre un i dos minuts 
2 S’ha de descarregar però el temps de descàrrega és curt 
2 És de pagament però té una demo que permet la visió amb temps de sobra 
3 Es treballa directament a la web de manera quasi immediata 
Facilitat d’aprenentatge i manipulació 
0 Complicat (més de cinc minuts per aprendre) i sense guia d’usuari 
1 Complicat i amb guia d’usuari no massa clara 
2 Complicat però amb guia d’usuari senzilla o programa mig intuïtiu  
3 Programa intuïtiu (menys de dos minuts) 
Disseny tècnic i de la interfície gràfica 
0 Molt dolent 
1 Regular 
2 Bo 
3 Molt bo 
Grau d’interactivitat i variables que es poden controlar 
0 No es pot controlar res 
1 Només es pot controlar una variable i de forma molt limitada 
1 És una animació interactiva 
2 Se’n pot controlar una variable de manera àmplia o dues de forma limitada 
2 Són activitats interactives 
2 És una animació interactiva però es poden controlar molts nivells 
d’observació 
3 Es poden controlar dos variables de forma àmplia o més de dos limitades 
 
ASPECTES SOCIOLÒGICS 
Aspectes socials i ètics: personatges, valors 
0 Es plantegen situacions masclistes, violentes o poc ètiques 
1 No es té en compte la conservació del medi ambient  
1 No es tenen en compte valors ambientals o saludables 
2 Aquests aspectes no estan clarament resolts 
2 No hi ha cap component sociològic 
3 Resol molt be aquest aspecte 
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Contextualització: situacions quotidianes 
0 No està lligat amb la realitat de l’alumne 
1 El lligam amb la quotidianitat de l’alumne és baix 
2 Es relaciona bastant amb la realitat de l’alumne 
2 No cal cap component de quotidianitat 
3 Resol molt bé aquest aspecte 
Llengua vehicular 
0 Llengua estrangera amb molta informació escrita 
1 Llengua estrangera, cal una certa atenció per entendre l’aplicació 
1 Està traduït, però la traducció és molt dolenta 
2 Llengua estrangera, aplicació que permet l’enteniment intuïtiu 
2 La traducció no és massa bona però es pot entendre 
3 Català, castellà o mut 
3 És en llengua estrangera però es pot entendre perfectament l’aplicació 

 
 
ASPECTES CIENTÍFICS I PEDAGÒGICS 
Durada 
0 És massa llarg i no es pot dividir en parts 
1 És llarg però es pot dividir en parts o és massa curt i/o ràpid 
2 Per a alguns alumnes pot ser llarg 
2 És llarg però està molt ben estructurat per treballar per parts 
3 És molt adient al tema que tracta 
Adequació al nivell educatiu i densitat de la informació 
0 El nivell no és gens adequat, hi ha massa informació o massa poca per a 
secundària 
1 El nivell és, només, per a alumnes d’ampliació 
1 Manca una part d’informació que és necessària 
2 El nivell és prou adient, la informació no es fa massa feixuga 
2 Manca informació que es podria haver donat tot i que no és imprescindible 
3 El nivell és molt adequat i la informació es dóna en els moments necessaris 
Rigor científic 
0 El tema és interessant però ni és rigorós ni el vocabulari és gaire científic 
0 Hi ha algun error conceptual greu 
1 El rigor no és acceptable però el vocabulari és correcte o a l’inrevés 
1 Hi ha algun error conceptual que to i no ser greu pot complicar 
l’enteniment 
2 Rigor i vocabulari acceptables 
3 Rigor i vocabulari molt acceptables 
Facilitat d’interpretar el que es veu 
0 No hi ha elements que ajudin a entendre l’aplicació, és difícil seguir el 
procés  
1 Costa d’entendre el que es veu tot i que hi ha algunes pistes que ajuden 
2 Hi ha elements que permeten entendre raonablement bé l’aplicació 
3 No hi ha cap problema per a entendre el fenomen que s’explicita 
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Versatilitat: tipus d’aula, com treballar els alumnes, moment del cicle 
d’aprenentatge 
0 Només es pot fer servir en unes condicions molt estrictes 
1 Hi ha versatilitat en un dels factors considerats 
2 Hi ha versatilitat en dos d’ells 
3 Es pot fer servir en molts moments, llocs i amb diferents gestions de l’aula 
3 És versàtil i a més es pot treballar a casa 
Originalitat i/o capacitat de motivació 
0 No aporta res de nou, és poc motivador 
1 No és gaire original però és engrescador  
2 És original i pot motivar bastant 
3 És molt original i motivador 
Multirepresentativitat dels fets/fenòmens 
0 Només es representen d’una manera i es podria fer de més 
1 Es representen d’una manera però no és imprescindible fer-lo de més 
1 Es representen de dues maneres però encara no queda prou clar 
2 La multirepresentativitat és suficient per entendre el procés que es 
representa 
3 Hi ha representacions complementàries que no són imprescindibles però 
ajuden encara més a entendre el procés 
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TAULA DE RECURSOS DE PRIMER CICLE. INTRODUCCIÓ 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus  de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

11 Qui som? 
Classifica els éssers vius en taxons, 
explica les diferents categories 
taxonòmiques 

http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio. 
Index.html      A la web Correcta    

24 How Big is a...? 
Permet comparar diferents elements 
microscòpics i dóna les mides i el 
nombre d’augments 

http://cellsalive.com/howbig.htm    A la web No  

71 Cellule 3D 
Cèl·lules animal i vegetal en 3D amb 
explicacions dels orgànuls 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_art
icle=78      Baixar No   

28 
Niveles de 
organización 

Permet veure els diferents nivells des 
d’organisme fins a molècula 

http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Insuficient  

27 
Les niveaux 
d’organisation 

Nivells d’organització dels éssers vius 
http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc-
biohuman-niveaudorganisation.htm  

  A la web No  

29 
Microscopio 
Virtual 

Observar preparacions i veure com 
funciona el microscopi 

http://genmagic.org-pl1 (anar a 
Aplicaciones->Física i Química)    A la web No  

32 Mitosis y meiosis 
Divideix una cèl·lula per mitosi i meiosi i 
dóna el resultat 

http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/concurso2006/ver/26/genetica1.htm    A la web Insuficient  

25 
Niveles de 
organización de la 
materia viva 

Nivells d’organització dels éssers vius 
amb fotos i esquemes 

http://telefonica.net/web2/mantmedina
/primera.htm     A la web Insuficient  

70 Cell Models 
Esquemes d’estructura i components 
cel·lulars: cèl·lules animal i vegetal 

http://cellsalive.com/cell/cell_model.ht
m    A la web No  

26 
Embarquement 
Immediat 

Nivells d’organització dels éssers vius 
http://www.ac-
creteil.fr/svt/Media/Med1S/Zoomflash/Z
oom6c.html  

  A la web No 
 

72 
The virtual Cell 
Web Page 

Una cèl·lula virtual i els seus orgànuls 
per veure’ls per dins 

http://www.ibiblio.org/virtualcell.index.
htm     A la web No  

 

30 División celular 
Procés de síntesi de proteïnes i 
posterior mitosi 

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/
m_celular2/index.htm  
(módulos -> secundaria -> biología)  

  A la web Insuficient 
 

31 
Mitosis  
 

Esquema amb les etapes de la mitosi 
d’una cèl·lula animal amb quatre 
cromosomes 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/p
rofesor/recursos_animaciones.htm/mito
sis_animacion.gif  (pàgina 5) 

  A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE PRIMER CICLE. FUNCIONS VITALS 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

40 Paulov’s Dog 
Simulació del reflex de Paulov amb un gos 
i diferents estímuls 

http://nobelprize.org/educational_games/
medicine/pavlov    A la web 

Insuficien
t 

34 Plante 
Influència de diversos factors ambientals 
en el creixement vegetal 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_articl
e=434      Baixar Correcta  

42 CMD 
Tallar parts del SN d’una granota i veure 
que li passa 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_articl
e=99      Baixar Correcta  

36 Photosynthesis 
Nutrició vegetal relacionada amb la 
fotosíntesi 

http://www.biology.ualberta.ca/facilities/
multimedia/index.php?Page=271     A la web No  

37 Transport in Plants 
Moviment de les substàncies nutritives 
pels vegetals 

http://www.biology.ualberta.ca/facilities/
multimedia/index.php?Page=271    A la web No  

43 Polinización Fet per una abella en una flor 
http://edumedia-sciences.com/m206_l3-
plants.html    Demos No 

 

33 
Transporte de savia 
bruta y elaborada 

Esquema molt simplificat del moviment de 
nutrients dins d’un vegetal 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones16.htm   A la web No 

 

35 
Night and day: 
photosynthesis and 
respiration 

Comparació de gasos entre fotosíntesi i 
respiració i entre el dia i la nit 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

38 Cell Respiration 
Respiració corporal i cel·lular esquemes 
senzills amb un saltamartí 

http://www.phschool.com/science/biology
_place/labbench/lab5    A la web No 

 

39 
De la estimulación 
nerviosa al movimiento 

Des de recepció de l’estímul fins a 
resposta (exemple amb una granota que 
caça un insecte) 

http://edumedia-sciences.com/m207-
p2_l3-fisiologia.html    Demos No 

 

45 Cromosomes Cariotip d’un nen i una nena http://lagenetica.cat    A la web No 
 

41 Fototropismo Creixement de la tija cap a la llum 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones11.htm   A la web No 

 

73 División celular 
Reproducció asexual: gemmació, 
esporulació, regeneració 

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/m
_celular2/mem_biologia.htm (Actividades 
 -> Laboratorio 1)  

  A la web 
Insuficien

t  

46 Tipus d’herència 
Tipus de cromosomes: autosòmics, 
sexuals 

http://lagenetica.cat     A la web No 
 

47 Bipartición 
Procés de bipartició com a tipus de 
reproducció cel·lular 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones.htm/biparticio
n_ani.gif (pàgina 7) 

  A la web No 
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44 Propagación clonal 
Reproducció asexual als vegetals per 
esquetxos  

http://edumedia-sciences.com/m206_l3-
plants.html    Demos No  

48 Esporulación  
Procés d’esporulació com a tipus de 
reproducció cel·lular 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones.htm/esporulac
ion_ani.gif (pàgina 7) 

  A la web No  

49 Gemación  
Procés de gemmació com a tipus de 
reproducció cel·lular 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones.htm/gemacion
_ani.gif (pàgina 7) 

  A la web No  

50 Polinización 
Esquema de la pol·linització i inici de la 
formació del tub pol·línic 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones.htm/polinizaci
on.gif (pàgina 7) 

  A la web No  

51 
Reproducción asexual 
por fragmentación 

Exemple de fragmentació en el cas d’una 
alga 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/prof
esor/recursos_animaciones13.htm   A la web No  

52 
Sexual reproduction in 
humans 

Ovulació i fecundació en humans 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

53 
Sexual reproduction in 
plants 

Pol·linització i fecundació en 
angiospermes 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE PRIMER CICLE. ELS CINC REGNES 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

63 
Effect of temperature 
on gender 

Variació del sexe segons la 
temperatura en aus i rèptils 

http://explorelearning.com/index.cfm?method
=cResource.dspView&ResourceID=376     Demos Insuficient  

69 Life Cycle of Obelia Cicle alternant de la medusa Obelia 
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multi
media/index.php?Page=252    A la web No  

66 Circulación en peces 
Circulació sanguínia en peixos, es 
veuen molt bé la resta d’òrgans de tot 
el cos 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_pez.g
if (pàgina 2) 

  A la web No  

62 El corazón animal 
Anatomia comparada de diferents 
grups animals 

http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio     Registre No  

58 
Alternancia de gene-
raciones en musgos 

Cicle de les molses, molt complet 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones13.htm   A la web No  

65 
Circulación en 
mamíferos 

Circulació sanguínia en l’home, 
només es descriu la caixa toràcica 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_mami
fero.gif (pàgina 2) 

  A la web No  

67 Circulación en reptiles 
Circulació sanguínia en rèptils, només 
es descriu la caixa toràcica 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_reptil
.gif.GIF (pàgina 2) 

  A la web No  

64 
Ciclo de la medusa 
Aurelia 

Cicle molt complet com exemple de 
generació alternant 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones17.htm   A la web No  

68 
Form and Feeling of 
Sea Urchins 

Equinoderms: aparells ambulacral i 
mastegador 

http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multi
media/index.php?Page=252    A la web No  

61 
The Life Cycle of a 
Moss 

Cicle de les molses, molt complet  
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/majorsbiology/moss.html     A la web No  

57 Ciclo de un hongo Cicle sexual d’un basidiomicet 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Ciclo%20hongos.
gif (pàgina 8) 

  A la web No 
 

55 El yogur Història, com es fa, tipus... 
http://www.consumer.es/web/es/infografias/s
ociedad_y_consumo/2005/10/25/20743.php      A la web No 

 

60 Ciclo de angiospermas Cicle complet d’una angiosperma 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Ciclo_angiosperm
as (pàgina 8) 

  A la web No 
 

56 Bolets de Catalunya 
Informació interactiva sobre les 
diferents espècies de bolets: bons, 
dolents... 

http://obrasocial.caixacatalunya.cat/osocial/id
iomes/1/fitxers/mediambient/bolets/minisite.h
tm  

  A la web No 
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59 
Ciclo biológico de las 
gimnospermas 

Amb l’exemple d’un avet 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones13.htm   A la web No 

 

54 El queso Història, com es fa, tipus... 
http://www.consumer.es/web/es/infografias/s
ociedad_y_consumo/2005/08/03/20098.php      A la web No 
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TAULA DE RECURSOS DE PRIMER CICLE. ECOLOGIA 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

16 
Paseo por un parque 
virtual 

Passeig per un parc virtual, amb moltes 
activitats interactives de molts tipus 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial033   A la web Correcta 

18 
Distribución de 
especies 

Dos estudis de la influencia de la 
temperatura en el creixement del 
pomer  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/factor_ambiental/activitat.htm (La 
isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta 

4 Biotopo 
Relació entre la densitat fitoplàncton i la 
llum (profunditat)   

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/ecosistema_marino_biotopo/activita
t.htm (La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta  

75 
Distribución de 
especies 

Influencia de la temperatura en el 
creixement del pomer i la tomaquera  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/factor_ambiental/activitat.htm (La 
isla de las ciencias) (Animació 2) 

  A la web Correcta  

21 Seed Germination 
Influència de temperatura, llum i 
humitat en la germinació de llavors 

http://explorelearning.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&ResourceID=378     Demos Insuficient  

23 
Impactes ambientals 
en els rius  

Navegant pel riu. Impactes provocats 
per l’home i solucions possibles 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/aigua_c/aigua_9/aigua9_madre.html  
(Activitat 2) 

  A la web Insuficient  

17 Biocenosis 
Espècies que viuen a diferent 
profunditat  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/ecosistema_marino_biocenosis/activ
itat.htm (La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta  

74 
Factor limitante. 
Biomas 

Influència de la llum i la temperatura en 
el creixement del pomer  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/factor_ambiental_limitante/activitat.
htm (La isla de las ciencias) (Animació 2) 

  A la web Correcta  

79 
Explorant el canvi 
climàtic 

Factors que l’afecten, influència 
humana, moltes animacions i activitats 
interactives 

http://www.ambientch.org/activitats/act_cat/
aire/canvi_climatic/canvi_climatic.html    A la web Insuficient  

5 
Factor limitante. 
Biomas 

Simulació sobre la influència de la llum 
en el creixement del pomer  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/factor_ambiental_limitante/activitat.
htm (La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta  

6 Tipos de factores 
Relació entre la temperatura i el 
creixement d’una població de vaques 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/factor_ambiental_tipos/activitat.htm 
(La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta  

19 Investiga els residus 
Descobrir residus en paisatges  (i 
l’impacte ambiental) des de la 
prehistòria a l’actualitat 

http://educalia.educared.net/paisajes/investi
ga_home_taller.jsp?idioma=c (Tallers, 
Ciència i medi ambient) 

  A la web Insuficient  
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1 Population Growth 1 
Creixement de conills canviant les 
condicions ambientals 

http://activescience-
gsk.com/home.cfm?module=3&group1     A la web Correcta  

77 Population Growth 1 
Creixement de bacteris canviant les 
condicions ambientals 

http://activescience-
gsk.com/home.cfm?module=3&group1    A la web Correcta  

76 Biomasa Animació sobre com mesurar biomassa  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/ecosistema_marino_biomasa/activit
at.htm (La isla de las ciencias) (Animació 2) 

  A la web Correcta  

8 
Interdependence of 
plants and animals 

Creixement d’Elodea i cargols criats 
dia i nit, modificant les condicions 
ambientals 

http://explorelearning.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&ResourceID=378     Demos Insuficient  

22 El cicle urbà de l’aigua 
Diferents etapes del cicle de l’aigua 
relacionat amb el consum humà 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/explorants/expl_aigua/explorant_aigua.h
tml   

  A la web Insuficient  

2 Population Growth 2 
Creixement de conills amb 
depredadors (guineus) i canviant els 
factors ambientals 

http://activescience-
gsk.com/home.cfm?module=4&group2    A la web Correcta  

78 Population Growth 2 
Creixement de bacteris en un medi 
amb antibiòtics canviant els factors 
ambientals 

http://activescience-
gsk.com/home.cfm?module=4&group2    A la web Correcta  

3 Biomasa 
Animació sobre formes de recollir 
mostres i estudiar-les  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/ecosistema_marino_biomasa/activit
at.htm (La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta  

20 
Rabbit Population by 
Season 

Variació de la població d’uns conills 
segons les condicions ambientals 

http://explorelearning.com/index.cfm?metho
d=cResource.dspView&ResourceID=380     Demos Insuficient  

10 Cloporte 
Creixement de paneroles canviant 
condicions ambientals  

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=
458      Baixar Correcta  

9 Ecosistemas  
Components de l’ecosistema, 
adaptacions... 

http://www.huascaran.edu.pe/recursos/r_ec
osistemas/ecosistemas.htm     A la web Correcta  

15 The Water Cycle Cicle general de l’aigua 
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/mul
timedia/index.php?Page=271    A la web No  

7 Classifica els paisatges 
Activitats de classificar paisatges 
segons predominin factors biòtics, 
abiòtics o antròpics 

http://educalia.educared.net/paisajes/classifi
ca_home_taller.jsp?idioma=c (Tallers, 
Ciència i medi ambient) 

  A la web Insuficient  

13 Food chain Piràmide tròfica i productivitat 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/t
eachers/biology/activities.shtml   A la web No  

14 
Predator/prey 
dynamic 

Variació de les poblacions i gràfica 
corresponent 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/t
eachers/biology/activities.shtml   A la web No  

12 
Flujos de la materia y 
la energía 

Moviments de matèria i energia a 
l’ecosistema per separat i conjuntament 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/prim
era.htm     A la web No 
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. BIOQUÍMICA 
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

81 
Transcribe y traduce 
un gen 

Construeix l’ARN i la proteïna amb el 
codi genètic 

http://learn.genetics.utah.edu/es/units/ba
sics/transcribe    A la web No  

70 
Construye una 
molécula de ADN 

Arrossegar i aparellar nucleòtids per 
fer una doble hèlix d’ADN 

http://learn.genetics.utah.edu/es/units/ba
sics/builddna     A la web No  

75 
ADN:el lenguaje de la 
vida 

Construir una cadena d’ADN i fer la 
complementària 

http://www.eleducador.com/juegos/09_in
terfaz_ADN_v6.swf     A la web Insuficient  

89 
ADN. El alfabeto de la 
vida. Traducción 

Formació d’una seqüència 
d’aminoàcids a partir del codi 
genètic i l’ARN missatger  

http://www.ibercajalav.net/curs.php?fcont
enido=adn_trad.swf     A la web Insuficient  

88 
ADN. El alfabeto de la 
vida. Replicación 

Procés de duplicar un tros d’ADN 
aparellant nucleòtids 

http://www.ibercajalav.net/curs.php?fcont
enido=adn_repl.swf     A la web Insuficient  

90 
ADN. El alfabeto de la 
vida. Transcripción 

Transcripció de l’ADN aparellant 
nucleotids 

http://www.ibercajalav.net/curs.php?fcont
enido=adn_trans.swf     A la web Insuficient  

76 Duplicación del DNA 
Procés de duplicació de l’ADN molt 
complet 

http://biomodel.uah.es/biomodel-
misc/anim/replic/replic7.htm    A la web No  

77 Síntesis del RNA Procés de transcripció molt complet 
http://biomodel.uah.es/biomodel-
misc/anim/transcr/transc7.htm    A la web No  

307 Traducción 
Traducció sense enzims però molt 
ben fet 

http://edumedia-sciences.com/m217_l3-
genetica.html    Demos No  

84 
Traducción (síntesis 
de proteínas) 

No hi ha enzims però és molt clar i 
complet 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/p
rimera.htm    A la web No  

305 
La synthèse de 
protéines 

Síntesi de proteïnes, molt complet  http://biomultimedia.net/archiv/traduc.
htm (Animació 2)   A la web No  

80 Síntesis proteica Transcripció, traducció, polisomes... 
http://edumedia-sciences.com/m217_l3-
genetica.html    Demos No  

72 
Formación de un 
polinucleótido 

Es veu la unió de quatre nucleòtids 
d’ADN 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/p
rimera.htm    A la web No  

74 Structure of DNA Explica l’estructura de l’ADN 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

87 
La synthèse de 
protéines 

Transcripció i traducció molt 
senzilles  

http://www.biomultimedia.net/archiv/trad
uc.htm  (Animació 1)   A la web No  

306 Transcripción 
Procés amb detall, inclosos diferents 
nivells moleculars 

http://edumedia-sciences.com/m217_l3-
genetica.html    Demos No  
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82 
Transcription 
Demonstration 

Cal determinar l’ARN i deduir la 
proteïna amb ajut del codi genètic 

http://library.thinkquest.org/20465/games
.html/20465/g_DNATranscription.html    A la web No  

73 Enzym reactions 
Unió enzim substrat i formació del 
producte 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

78 
Traducción: Síntesis 
de proteínas 

Síntesi de proteïnes amb tots els 
enzims i ribosomes, molt complet 

http://biomodel.uah.es/biomodel-
misc/anim/traduc/traduc5.htm    A la web No 

 

71 DNA-The double helix 
Joc de velocitat per  aparellar bases 
amb les dues cadenes de l’ADN 

http://nobelprize.org/educational_games/
medicine//dna_double_helix    A la web Insuficient 

 

309 Síntesis proteica Procés amb subunitats i enzims 
http://www.biologia.edu.ar/animacio
nes/index.html   A la web No 

 

86 DNA replication 
Sense enzims, només col·locant-se 
els nucleòtids 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesiz
e/teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

79 Replicación del ADN 
No es veu l’aparellament de bases, sí 
a nivells moleculars 

http://edumedia-sciences.com/m217_l3-
genetica.html    Demos No  

85 Transcripción 
No hi ha enzims, només aparellament 
de nucleòtids 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/p
rimera.htm    A la web No  

83 
Replicación 
 

No hi ha enzims, només aparellament 
de nucleòtids 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/p
rimera.htm    A la web No  

91 How Does DNA Work? 
Teoria i activitats fer els processos 
de transcripció i traducció 

http://www2.edc.org/weblabs/HowDoesD
NAWork/HowDoesDNAWork.html    A la web Insuficient  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. CÈL·LULA

 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

98 How Big is a...? 
Compara diferents elements microscòpics i 
dóna les mides i el nombre d’augments 

http://cellsalive.com/howbig.htm    A la web No  

135 
Niveles de 
organización 

Permet veure els diferents nivells ordenats 
des d’organisme fins a molècula 

http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

114 Cellule 3D 
Cèl·lules animal i vegetal en 3D amb 
explicacions dels orgànuls 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_ar
ticle=78      Baixar Insuficient  

93 3D Cells 
Cèl·lula en 3D, connexió entre Aparell de 
Golgi, reticle endoplasmàtic i membrana. 
Procés d’excreció 

http://biologica.concord.org/webtest1/
view_3D_cells.htm    A la web No  

121 
Les niveaux 
d’organisation 

Nivells d’organització dels éssers vius 
http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_biohum
an_niveaudorganisation.htm  

  A la web No  

332 Homeostasis 
Com afecten a les cèl·lules de ceba 
diferents concentracions de sals minerals  

http://www.huascaran.edu.pe/mod
ulos/m_homeostasis/index.htm 
(Activitat 2, laboratorio) 

  A la web Insuficient  

108 Microscopio Virtual 
Simulació per observar preparacions i 
veure com funciona el microscopi 

http://genmagic.corg-pl1 (anar a 
Aplicaciones->Física i Química)    A la web No  

118 
You are loking at the 
microscopy 

Simulació que representa com mirar pel 
microscopi, molt real 

http://udel.edu/Biology/Ketcham/micr
oscope/scope.html    A la web No  

97 Cell Models 
Esquemes d’estructura i components 
cel·lulars 

http://cellsalive.com/cell/cell_model.h
tm    A la web No  

119 
Embarquement 
Immediat 

Nivells d’organització dels éssers vius 
http://www.ac-
creteil.fr/svt/Media/Med15/Zoomflash/
Zoom6c.html  

  A la web No  

117 
Niveles de 
organización de la 
materia viva 

Nivells d’organització dels éssers vius amb 
fotos i esquemes 

http://telefonica.net/web2/mantmedina
/primera.htm    A la web No  

96 Ósmosis 
Òsmosi amb i sense sal quan hi ha una  
membrana semipermeable 

http://biomodel.uah.es/biomodel-
misc/anim/mom/osmosis.htm    A la web No  

122 Active transport Esquema molt simple del transport actiu 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebit
esize/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

123 
Diffusion of water 
particles 

Difusió de l’aigua a través d’una membrana 
semipermeable 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebit
esize/teachers/biology/activities.shtml   A la web No  
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103 El cicle cel·lular 
Representació del cicle cel·lular a nivell 
cel·lular, cromosòmic i molecular, molt bé 

http://edumedia-
sciences.com/m217_l3-genetica.html    Demos No  

109 División celular 
Procés de síntesi de proteïnes i posterior 
mitosi (molt infantil) 

http://www.huascaran.edu.pe/modulos
/m_celular2/index.htm     A la web Insuficient  

310 
Membranas celulares: 
transporte 

Tots els tipus de transport de membrana 
http://www.biologia.edu.ar/animac
iones/index.html   A la web No  

127 Ciclo celular Esquema del cicle cel·lular 
http://www.biologia.edu.ar/animacion
es/index.htm    A la web No 

 

311 Varios: dictiosoma 
Relació entre els diferents orgànuls 
membranosos 

http://www.biologia.edu.ar/animac
iones/index.html   A la web No 

 

110 
The control of the cell 
cycle 

Fer totes les etapes del cicle cel·lular en 
ordre, sinó el teixit on són les cèl·lules mor 

http://nobelprize.org/educational_gam
es/medicine/2001     A la web No 

 

134 
The virtual Cell Web 
Page 

Una cèl·lula virtual i els seus orgànuls per 
veure’ls per dins 

http://www.ibiblio.org/virtualcell.inde
x.htm     A la web Insuficient 

 

312 Mitosis: 1ª parte 
Explica el procés de la interfase, no diu res 
de la mitosi malgrat el títol 

http://www.biologia.edu.ar/animac
iones/index.htm   A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. DIVISIÓ CEL·LULAR
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

99 Meiosis Meiosi animal: es pot anar a cada fase http://cellsalive.com/meiosis.htm    A la web No  

100 Mitosis 
Mitosi animal: esquema i fotos alhora, 
es pot anar a cada fase 

http://cellsalive.com/mitosi.htm    A la web No  

141 Meiosis Meiosi per clicar etapa a etapa 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/majorsbiology/meiosis.html     A la web No  

142 Mitosis Mitosi per clicar etapa a etapa 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/majorsbiology/mitosis.html      A la web No  

107 La mitosis Procés de mitosis animal http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio     Registre No  

126 
Punta de raíz de 
cebolla on line 

Classificar cèl·lules per l’etapa de la 
mitosi, quadre posterior relacionat 
amb el temps 

http://www.biologia.arizona.edu/cell/act/onio
n/assignment.html     A la web Insuficient  

136 Mitosis y meiosis 
Divideix una cèl·lula per mitosi i 
meiosi i dóna el resultat 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/con
curso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

315 Meiosis 
Dues activitats:reproduir l’esquema 
de l’etapa que es demana i ordenar 
etapes de la segona divisió meiòtica 

http://www.phschool.com/science/biolog
y_place/biocoach/meiosi    A la web Insuficient  

139 Mitosis 
Activitat de reproduir l’esquema de 
l’etapa que es demana amb el 
material que es dóna 

http://www.phschool.com/science/biology_pl
ace/biocoach/mitosisisg    A la web Insuficient  

138 Mitosis  Un vídeo molt bo de la cèl·lula vegetal 
http://www.phschool.com/science/biology_pl
ace/biocoach/mitosisisg (C3: vídeo)   A la web Insuficient  

120 
La divisió cellulaire 
per mitose 

Mitosis per microscopi d’escintellatge 
“barrido” 

http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell_videom
itosis.htm  

  A la web No  

92 
Cell division 
construction kit 

Simulació sobre mitosi i meiosi, 
donada una etapa i els cromosomes 
s’ha de construir la figura 

http://biog-101-
104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell
_division/CDCK/cdck.html  (si no entra, anar 
pel Google) 

  A la web No  

130 
Cell Division 
Exercice 

Repartir cromosomes durant la mitosi i 
la meiosi 

http://www.biologyinmotion.com/cell_division
/index.html    A la web No  

104 La mitosis Mitosis animal quasi completa 
http://edumedia-sciences.com/m208_l3-
genetica.html      Demos No  

105 La mitosis vegetal Falten tabicació i segmentació 
http://edumedia-sciences.com/m214_l3-
biologia-vegetal.html      Demos No  
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116 Mitosis 
Amb teoria, molt senzill i gràfic, 
explica pas a pas cada etapa 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/prime
ra.htm    A la web No  

125 Meiosis Meiosi esquemàtica sense noms 
http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/me
iosis/pag3.html     A la web No  

124 Mitosis Mitosi esquemàtica sense noms 
http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/mit
osis/cells3.html     A la web No  

95 Mitosis 
Procés de mitosi amb dos 
cromosomes 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashan
imat/celldivision/crome3.swf     A la web No  

94 Meiosis 
Procés de meiosis amb dos 
cromosomes 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashan
imat/celldivision/meiosis.swf    A la web No  

106 Meiosis Només la primera divisió meiòtica 
http://edumedia-sciences.com/m208_l3-
genetica.html     Demos No  

115 Meiosis 
Amb teoria, molt senzill i gràfic, 
explica pas a pas cada etapa 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/prime
ra.htm     A la web No  

128 Meiosis 
Procés esquemàtic amb teoria en els 
esquemes 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/inde
x.htm    A la web No  

129 Mitosis 
Procés esquemàtic amb teoria en els 
esquemes 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/inde
x.htm    A la web No  

132 
Reproducción 
celular 

Etapes mitosi, amb fotos que es veuen 
molt clares (com un power point) 

http://www.cienciasnaturales.es/MITOSIS.swf      A la web No  

133 La màquina del cos  Divisió cel·lular: mitosi http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

143 Meiosis 
Meiosi, sense noms però amb uns 
gràfics molt clars 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/i
worx/meiosis.html     A la web No  

313 Mitosis: 2ª parte 
Mitosi amb explicacions prou 
acurades 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/i
ndex.htm   A la web No 

 

102 
Toute cellule est 
issue d’une cellule 
pré-existante 

La mitosi i les seves etapes pas a pas 
http://edumed.unige.ch/dnaftb/7/concept/ind
ex.htm    A la web No 

 

101 
Les cellules 
reproductrices 

La meiosi i les seves etapes pas a pas. 
Activitat senzilla sobre cariotips 

http://edumed.unige.ch/dnaftb/8/concept/ind
ex.htm    A la web No 

 

112 División celular 
Mitosi d’arrel de ceba, explica el 
procés de preparació del material i 
com es “veuen” les cèl·lules  

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/m_cel
ular2/index.htm (Activitat 2, laboratori)   A la web Insuficient 

 

137 Meiosis 
Deu animacions amb totes les etapes 
separades i juntes 

http://www.phschool.com/science/biology_pl
ace/biocoach/meiosis    A la web Insuficient 

 

314 Mitosis 
Sis animacions de les etapes juntes i 
separades 

http://www.phschool.com/science/biolog
y_place/biocoach/mitosisisg  
 

  A la web Insuficient 
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113 
Mitosis  
 

Esquema amb les etapes de la mitosi 
d’una cèl·lula animal amb quatre 
cromosomes 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/mitosis_animacion
.gif (pàgina 5) 

  A la web No 
 

140 División celular Etapes de la meiosi  
http://www.huascaran.edu.pe/modulos/m_cel
ular2/index.htm (Laboratorio 3)   A la web Insuficient 

 

111 Meiosis  
Totes les etapes de la meiosi d’una 
cèl·lula animal amb quatre 
cromosomes de colors 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Meiosis.gif 
(pàgina 5) 

  A la web no  

131 La Meiose Les dues divisions, molt senzilles 
http://www.biomultimedia.net/archiv/meiose.
htm     A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. COS I SALUT: NUTRICIÓ
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

341 
Todo corazón: Salud 
(calcula) 

Simulació sobre risc coronari 
segons diferents factors de risc 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativ
os/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient 

 

183 
Todo corazón: Para 
estudiar el corazón 

Com estudiar  el cor: 
electrocardiograma, angiograma i 
altres tècniques 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativ
os/mem2003/todocorazon     A la web Insuficient 

 

339 
Todo corazón: 
enfermedades 

Totes les malalties explicades amb 
dibuixos i sons 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativ
os/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient 

 

338 
Todo corazón: 
Actividades (pulso) 

Què és, com es pren, activitats 
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativ
os/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient  

340 
Todo corazón: 
Cuidamos el 
corazón 

Mètodes de prevenció de les 
malalties cardiovasculars 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativ
os/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient  

283 
Alcohol y 
alcoholemia 

Estudi de la tassa d’alcoholèmia en 
sang segons diferents factors 

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/rec
ursos/multimedia/biologia/alcohol.xls     A la web Insuficient  

264 Ethylotest 
Grau d’alcoholèmia segons 
diferents factors corporals i 
consum després d’un temps 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=450      Baixar Insuficient  

184 
El masaje 
cardiovascular 

Aturada CR, respiració artificial, 
massatge cardíac 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/investigacion_medica/2003/02/01/140043.php      A la web No  

150 Caries dentales 
Parts de les dents, què és la càries, 
desenvolupament, tractament i 
prevenció de la càries 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2005/02/23/140204.php      A la web No  

196 
Circulatory 
Physiology 

Quatre animacions sobre pols, 
batec cardíac i pressió sanguínia i 
com es mesuren 

http://www.phschool.com/science/biology_place
/labbench/lab10    A la web Insuficient  

269 ¿Por qué se ronca? 
Tot relacionat amb el tema: 
causes, possibles solucions... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2004/04/07/140115.php      A la web No  

301 
Trofos: una anàlisi 
de la dieta 

És un simulador per determinar si 
la dieta que es pren és correcta 

http://www.xtec.cat/~mmulet/trofos/snack.htm    Baixar Insuficient  

272 
Consecuencias de la 
deshidratación 

L’agua al cos, procés de 
deshidratació... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2002/11/27/140009.php      A la web No  

200 Blood pressure 
Mesura de la pressió sanguínia i 
base fisiològica del procés 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iwor
x/blood_pressure.html     A la web No  

342 El corazón humano Explica diverses malalties del cor http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio    Registre No  
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191 
Animated Heart. 
Hyper Heart 

Cicle cardíac amb ECG i pressió 
sanguínia  

http://library.med.utah.edu/kw/pharm/hyper_he
art1.html      A la web No  

265 McDO 
Restaurant de menjar ràpid, fer 
menús i veure la composició 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=206      Baixar Insuficient  

185 
Sistema circulatorio 
y varices 

Circulació de retorn, causes de les 
varius i tipus 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2002/11/27/140016.php    A la web No  

270 Colesterol 
Què és, què pot provocar el seu 
excés, tipus 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2005/01/26/140143.php      A la web No  

179 
Détermination de 
l’hématocrite 

Prova de laboratori per 
determinar l’hematocrite 

http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_hematology-
hematocrit.htm  

  A la web No  

278 
Medicina 
aeroespacial 

Què és, alteracions que estudia, 
lesions als diferents aparells 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/inve
stigacion/2004/08/31/20134.php      A la web No  

202 Human heart 
Circulació de l sang dins del cor i 
relació amb l’electrocardiograma 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iwor
x/human_heart.html     A la web No  

262 Balanced Diet 
Elaborar una dieta per a una 
persona concreta i veure si és 
adient 

http://activescience-
gsk.com/home.cfm?module=13    A la web Insuficient  

343 Deficiencia renal 
Diferents malalties renals i com 
tractar-les 

http://enciclonet.com/channel?id=fla.med    Registre No  

277 
Los beneficios de la 
fibra 

Què és, perquè serveix, on es 
troba... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/alim
entacion/aprender_a_comer_bien/complementos
_dieteticos/2003/04/09/140050.php    

  A la web No  

205 Diàlisis 
Funcionament dels ronyons, 
explicació de la tècnica de diàlisi 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/atencion_sanitaria/2006/11/15/157344.php      A la web No  

151 Comer en el espacio 
Problemes de menjar a l’espai i 
com mengen els astronautes 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/inve
stigacion/2004/06/29/20136.php      A la web No  

280 
Procesado de la 
leche 

Tractament de la llet, els seus 
tipus, mecanismes 
d’esterilització... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/soci
edad_y_consumo/2005/06/29/20099.php      A la web No  

180 
La réalisation d’un 
frottis sanguin 

Es veu com fer un frotis sanguini 
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc-
hematology-bloodsmear.htm    A la web No  

334 ECG 
Explica el que representa cada 
part de l’electrocardiograma 

http://www.cienciasnaturales.es/ECG.swf(CIRCU
LATORIO)     A la web No  

271 
Consecuencias de la 
arteriosclerosis 

Símptomes, conseqüències, 
malalties... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2002/11/27/140013.php      A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. COS I SALUT: RELACIÓ I REPRODUCCIÓ
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

257 Amniocentesis 
Amniocentesi, ecografies, què són, 
com es fan, perquè es fan  

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/prevencio/2004/10/27/140170.php      A la web No  

229 
El ojo humano. 
Defectos de la visión 

Com es veu sense ulleres i amb 
ulleres, molt gràfic 

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/ojo_hum
ano/el%20ojo%20humano.swf     A la web No  

263 Clonación 
Com es fa el procés amb l’exemple 
d’una ovella 

http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio     Registre No  

233 Implante coclear 
Anatomia i fisiologia de l’oïda, 
implanta coclear 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/investigacion_medica/2005/05/18/142076.php      A la web No  

248 Vasectomia 
Anatomia de l’aparell reproductor, 
intervenció quirúrgica 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/investigacion_medica/2005/07/21/143902.php      A la web No  

285 In Vitro Fertilization 
Procés complet de la tècnica de 
fecundació in vitro fins a la 
introducció de l’embrió a l’úter 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisam
ples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html     A la web No  

275 Golpe de calor 
Onada de calor, cop de calor i 
prevenció d’aquestes situacions 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/prevencion/2005/06/15/142966.php      A la web No  

273 Dolor de espalda 
Columna vertebral, problemes i 
prevenció de malalties de la 
columna 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2002/11/27/140015.php      A la web No  

266 
La fecondation in-
vitro 

FIV complet,  fins a la implantació 
de l’òvul fecundat 

http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_fivete.htm    A la web No  

268 
Procréation 
médicalement 
assistée: ICSI 

Procés FIV: fins a la fecundació 
http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_ICSI.htm    A la web No  

274 
Enfermedades de 
los pies 

Tot tipus de malalties dels peus 
http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2004/01/21/140096.php      A la web No  

281 
Virtual Hip Surgery 
(=Replecement) 

Operació de maluc virtual, pas a 
pas i amb radiografies reals 

http://www.edheads.org/activities/hip/index.htm     A la web No  

282 
Virtual Knee 
Surgery 

Operació de genoll virtual, pas a 
pas i amb radiografies reals 

http://www.edheads.org/activities/knee/index.ht
m     A la web No  

276 La diabetes infantil 
Alimentació i diabetes: causes, 
tractament... 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/salu
d/problemas_de_salud/2003/02/12/140036.php      A la web No  

267 
La radiographie 
traditionnelle 

Com es fa i base teòrica d’una 
radiografia 

http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_radiography.htm    A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. COS I SALUT: SISTEMA IMMUNE
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

289 VIH 
Quatre animacions sobre diferents 
aspectes del virus VIH 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=399      Baixar Insuficient  

291 Disease spread 
Transmissió d’una malaltia segons 
el mecanisme de contagi 

http://explorelearning.com/index.cfm?method=cR
esource.dspView&ResourceID=379     Demos Correcta  

292 
Misterios médicos 
en Internet 

Jocs en els què s’ha de lluitar contra 
diferents patògens 

http://medmyst.rice.edu/spanish/index.html   A la web No  

299 
Simula una 
epidèmia 

Simulació d’un procés de 
propagació d’una epidèmia   

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/sim_Typ
hoid_Mary.htm     A la web Correcta  

279 Melanoma Què és, com es forma, tractament 
http://www.consumer.es/web/es/infografias/salud
/problemas_de_salud/2005/09/01/1444929.php      A la web No  

295 
Reacción 
inflamatoria 

Infecció, reacció, dilatació vascular, 
a mitges 

http://edumedia-sciences.com/m215-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

298 Alergia al polen 
Què és l’al·lèrgia, símptomes, 
prevenció 

http://www.consumer.es/web/es/infografies/salud
/problemas_de_salud/2004/05/05/140125.php      A la web No  

300 Sim Epi 
Joc que simula l’evolució d’una 
epidèmia de SIDA al llarg del temps 

http://www.sidasaberayuda.com/nouc/index.html 
(Jocs->Simulador d’epidèmias)   A la web No  

294 Fagocitosis 
Procés d’un macròfag fagocitant 
bacteris 

http://edumedia-sciences.com/m215-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

288 
Ciclo lítico de un 
bacteriófago 

Exactament el que diu el títol 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/re
cursos_animaciones.htm/ciclo_litico.swf (pàgina 8)   A la web No  

293 Anticuerpos 
Activació limfòcits, diferenciació i 
fabricació d’anticossos específics 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

287 
Life Cycle of HIV 
infection 

Cicle del virus VIH, molt complet, 
massa i tot 

http://hopkins-aids.edu (si no s’arriba, entrar pel 
Google)   A la web No  

286 
Ciclo de la 
replicación del VIH 

Cicle del VIH incomplet però molt 
didàctic i complet, mentre dura... 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No 

 

297 Phagocytes Infecció per una ferida i fagocitosi 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/teache
rs/biology/activities.shtml   A la web No 

 

345 Virus Cicle del virus VIH 
http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.ht
m (animació 2)   A la web No 

 

284 Homeostasis 
Fagocitosis: fent servir ratolins i 
matant-los  

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/m_homeos
tasis/index.htm (Actividad 3, Laboratorio)   A la web No 

 

296 Fagocitosis  
Procés de fagocitosis de bacteris 
amb digestió intracel·lular 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/re
cursos_animaciones.htm/fagocitosis.exe (pàgina 3)   A la web No 
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344 Virus Cicle lític, lisogènic, traducció 
http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.ht
m (animació 1)   A la web No 

 

290 Bacterias 
Processos de fissió binària i 
esporulació 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htl   A la web No  

 
 

 116 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htm
http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htm
http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htl


  

TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. NUTRICIÓ: DIGESTIU I EXCRETOR
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

326 Aparato Urinario 
A molts nivells: ronyó, nefró, 
filtració,... 

http://www.cienciasnaturales.es/URINARIO.s
wf    A la web No 

204 Nephron 
Filtració glomerular, relacionat 
amb pressions sanguínies 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/i
worx/nephron.html     A la web No 

323 Aparato Digestivo 
Molts processos del digestiu i com 
avança el bol alimentari 

http://www.cienciasnaturales.es/DIGESTIVO.s
wf    A la web No 

153 Aparell Digestiu  
Funcionament de les diferents 
parts 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No 

145 
Absorción de 
nutrientes 

Des de nivell macroscòpic a 
vellositats intestinals 

http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html    Demos No 

203 Osmoregulation 
Control de la producció d’orina  
per la concentració d’aigua a la 
sang 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/t
eachers/biology/activities.shtml   A la web No  

152 
La digestión de los 
alimentos paso a paso 

Nutrients, anatomia i fisiologia de 
l’aparell digestiu 

http://www.consumer.es/web/es/infografias/
alimentacion/salud_y_alimentacion/adulto_y_
vejez/2003/07/14/140068.php    

  A la web No  

316 Aparato digestivo Cada part i el que fa fins l’estómac 
http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html     Demos No  

155 Peristalsis 
Moviment del bol alimentari a 
nivell d’esòfag i peristaltisme 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/i
worx/peristalsis.html     A la web No  

146 Deglución 
El procés de la deglució del bol 
alimentari 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profeso
r/recursos_animaciones.htm/Deglucion.gif 
(pàgina 9) 

  A la web No  

148 Esófago 
Moviments peristàltics del bol 
alimentari a  l’esòfag 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profeso
r/recursos_animaciones.htm/Esofago.gif  
(pàgina 9) 

  A la web No  

319 
Transformación de los 
alimentos 

Com passa l’aliment per les 
diferents parts i el que passa a 
cada part 

http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html     Demos No 

 

154 Mouth and Throat Procés de la deglució http://www.innerbody.com/anim/mouth.html    A la web No 
 

149 Movimiento gástrico 
Moviment del bol alimentari a 
l’estómac 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profeso
r/recursos_animaciones.htm/Estomago.gif  
(pàgina 1) 

  A la web No 
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144 Digestión Digestió intestinal  
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profeso
r/recursos_animaciones.htm/Digestion.gif 
(pàgina 9) 

  A la web No 
 

147 Enzimas digestivas 
Símil d’unes estisores tallant 
glucoses del midó 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profeso
r/recursos_animaciones.htm/Tijeras.gif  
(pàgina 6) 

  A la web No 
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE . NUTRICIÓ: CIRCULATORI
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

336 
Todo corazón. Como 
es en vertebrados 

Diferents animacions per veure com 
és en diferents grups i l’evolució en 
els vertebrats 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEdu
cativos/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient  

337 
Todo corazón. Cómo 
es en seres humanos 

Característiques del cor humà i de 
l’aparell circulatori. Cicle cardíac, 
sons, desenvolupament embrionari... 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEdu
cativos/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient  

335 
Todo corazón. Cómo 
es en invertebrados 

Diferents animacions per veure com 
és en els diferents grups animals 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEdu
cativos/mem2003/todocorazon    A la web Insuficient  

193 Evolution of the Heart 
Compara els cors dels diferents 
vertebrats amb grau d’eficiència i 
barreja de sang 

http://www.mhhe.com/biosci/genbio/biolink
/j_explorations/ch19expl.htm    A la web No  

171 Blood Typing 
Joc d’un hospital: malalts que s’han de 
transfondre. Abans cal determinar els 
grups sanguinis 

http://nobelprize.org/educational_games/me
dicine/landsteiner    A la web Insuficient  

325 Aparato Circulatorio Moltes coses: cor, vasos sanguinis... 
http://www.cienciasnaturales.es/CIRCULATO
RIO.swf    A la web No  

197 
Circulatory 
Physiology 

Una simulació sobre com varia el 
batec cardíac de la dàfnia en funció de 
la temperatura 

http://www.phschool.com/science/biology_p
lace/labbench/lab10  (experiment II)   A la web Insuficient  

199 Blood clotting 
Procés de taponament d’una ferida si 
es trenca un vas sanguini 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/
iworx/blood_clotting.html     A la web No  

177 Coeur 2 
Com varia el moviment de la sang 
quan es modifica el batec cardíac 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=
101  (pàgina 2)   Baixar Insuficient  

321 Coeur 2  
Parts del cor. Es pot rotar el cor per 
veure’l bé 

http://svtolog.free.fr/article.php3?ide_article
=101 (pàgina 1)   Baixar Insuficient  

170 El corazón humano Com funciona, cicle cardíac http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio     Registre No  

186 Aparell Circulatori  
Quatre animacions sobre: cor, batec, 
circulació sanguínia... 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

318 Circulación en peces 
Es veu tot el peix i com circula la sang 
pel seu interior 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_p
ez.gif (pàgina 2) 

  A la web No  

178 Coeur 2 
Circulació de la sang per tot el cos, 
fins i tot pels òrgans implicats  

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=
101  (pàgina 3)   Baixar Insuficient  

 119 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/biolink/j_explorations/ch19expl.htm
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/biolink/j_explorations/ch19expl.htm
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner
http://www.cienciasnaturales.es/CIRCULATORIO.swf
http://www.cienciasnaturales.es/CIRCULATORIO.swf
http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab10
http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab10
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/blood_clotting.html
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/blood_clotting.html
http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=101
http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=101
http://svtolog.free.fr/article.php3?ide_article=101
http://svtolog.free.fr/article.php3?ide_article=101
http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_pez.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_pez.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_pez.gif
http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=101
http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=101


 

195 
Cardiovascular 
System II 

Dues animacions sobre el moviment 
de la sang del cos a diferents nivells, 
pressió i pols 

http://www.phschool.com/science/biology_p
lace/biocoach/cardi2    A la web Insuficient  

176 Sistema linfático 
Intercanvi de substàncies a nivell a 
nivell tissular, sanguini i limfàtic 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones11.htm   A la web No  

201 Frog heart 
Circulació de la sang dins del cor dels 
amfibis, es veu la barreja de sangs 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/
iworx/frog_heart.html     A la web No  

167 Ciclo cardiaco Contracció i batec del cor 
http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html    Demos No  

187 Sistema Limfàtic  
Dues animacions sobre el seu 
funcionament 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

169 El corazón animal 
Anatomia comparada de diferents 
grups animals 

http://enciclonet.com/channel?id=fla.bio     Registre No  

188 Capillary 
Repartiment de nutrients i recollida de 
les substàncies de rebuig als teixits 

http://www.innerbody.com/anim/blood.html    A la web No  

192 
Cuerpo virtual. 
Corazón 

Circulació de la sang pel cor a 
diferents velocitats 

http://www.medtropolis.com/VBody.asp  
(buscar “corazón humano”)   A la web No  

166 
The Heart: Cardiac 
Cycle 

El cicle cardíac i com circula la sang 
per dins del cor 

http://activescience-
gsk.com/miniweb/content/heart/hcs.cfm    A la web No  

173 
Circulación en 
mamíferos 

Circulació sanguínia en l’home, 
només es veu la circulació dins la 
caixa toràcica 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_m
amifero.gif (pàgina 2) 

  A la web No  

174 
Circulación en 
reptiles 

Circulació sanguínia en rèptils, només 
es veu la circulació dins la caixa 
toràcica 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/Circulatorio_r
eptil.gif.GIF (pàgina 3) 

  A la web No  

198 
Blood Flow through 
the human heart 

Cicle cardíac i circulació de la sang 
dins del cor. Clicar pas a pas 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/ani
samples/biology/human_heart.html     A la web No  

189 Cardiovascular Circulació sanguínia complerta http://www.innerbody.com/anim/card.html    A la web No  

194 
Cardiovascular 
System I 

Quatre animacions sobre el cicle 
cardíac relacionant-lo  i no amb els 
nodes de les parets 

http://www.phschool.com/science/biology_p
lace/biocoach/cardi1    A la web Insuficient  

168 
Circulación 
sanguínea 

Mostra circulació pulmonar i sistèmica 
http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html    Demos No 

 

172 Circulación cardíaca Circulació de la sang per dins del cor 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/coraz.gif  
(pàgina 1) 

  A la web No 
 

175 Latido cardíaco 
Circulació de sang i moviment de les 
vàlvules cardíaques 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/Latidos.gif 
(pàgina 1) 

  A la web No 
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322 
The human 
circulatory system 

Es veu com circula la sang per tot el 
cos 

http://activescience-
gsk.com/miniweb/content/heart/hcs.cfm    A la web No 

 

182 Heart Moviment de la sang dins del cor 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/t
eachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

320 Corazón  
Simulació de com varia el batec del 
cor afegint adrenalina o acetilcolina 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/ind
ex.htm (secció de “varios”)   A la web No 

 
190 Heart Moviment de la sang dins del cor http://www.innerbody.com/anim/hearth.html    A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. NUTRICIÓ: RESPIRATORI 
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

159 La respiration “Pulmo” 
Model del globus = pulmons, paper 
dels músculs elevadors 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=292   (pàgina 3)   Baixar Insuficient  

158 La respiration “Pulmo” 
Moviments respiratoris, espirògraf, 
pressió alveolar 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=292   (pàgina 2)   Baixar Insuficient  

160 La respiration “Pulmo” 
Intercanvi de gasos als alvèols, 
pressió dels gasos i circulació 
capil·lar 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=292   (pàgina 4)   Baixar Insuficient  

208 Organs Game 
Col·locar òrgans al cos, girar, 
reconèixer... 

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
body/index_interactivebody.shtml     A la web No  

317 La respiration “Pulmo” 
Es veu tot l’aparell respiratori, es 
pot moure en 3D, parts molt ben 
fetes 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=292  (pàgina 1)   Baixar Insuficient  

209 
Aparatos relacionados 
con la nutrición 

Aparells de nutrició interconnectats 
i relacionats amb els nutrients i  els 
productes de rebuig 

http://www.cienciasnaturales.es/NUTRICIO
N.swf      A la web No  

165 Human respiration 
Moviment de la caixa toràcica quan 
entra i surt l’aire del cos 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations
/iworx/human_respiration.html     A la web No  

156 Sistema respiratorio 
Intercanvi de gasos relacionat amb 
el circulatori a diferents nivells 

http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html     Demos No  

181 Gas exchange 
Circulació de la sang pels alvèols i 
intercanvi de gasos 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

210 Organización biológica 
Aparells de nutrició 
interrelacionats, cada un per 
separats i òrgans també 

http://www.cienciasnaturales.es/APARATOS
.swf      A la web No  

211 Human anatomy Online 
Cos humà molt complet per aparells 
i després per òrgans 

http://www.innerbody.com/htm/body.htm     A la web No  

157 Respiración pulmonar 
Esquema de l’intercanvi de gasos a 
nivell pulmonar i anatomia de 
l’aparell respiratori 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profe
sor/recursos_animaciones15.htm   A la web No  

161 Aparell Respiratori  
Intercanvi de gasos: pulmons i 
teixits 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

206 
Intercambio 
órganos/sangre 

Aparells de nutrició relacionats amb 
gasos i nutrients 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html     Demos No  
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207 Funciones de nutrición 
Transport de nutrients a nivell 
tissular relacionat amb tots els 
aparells implicats  

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profe
sor/recursos_animaciones.htm/Unidad5pres
.gif  (pàgina 1) 

  A la web No  

164 Alveolar sacs 
Moviment dels sacs alveolars quan 
s’omplen i buiden d’aire 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations
/iworx/alveolar_sac.html     A la web No  

324 Aparato Respiratorio 
Es veu com es mouen els pulmons 
en les inspiracions/espiracions 

http://www.cienciasnaturales.es/RESPIRATO
RIO.swf    A la web No  

162 Lungs 
Moviments del pulmó en el procés 
respiratori 

http://www.innerbody.com/anim/lungs.html    A la web No 
 

163 Nasal Passage 
Anatomia de les fosses nasals i 
moviment de l’aire per dins 

http://www.innerbody.com/anim/nasal.html    A la web No 
 

 

 123 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Unidad5pres.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Unidad5pres.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Unidad5pres.gif
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/alveolar_sac.html
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/alveolar_sac.html
http://www.cienciasnaturales.es/RESPIRATORIO.swf
http://www.cienciasnaturales.es/RESPIRATORIO.swf
http://www.innerbody.com/anim/lungs.html
http://www.innerbody.com/anim/nasal.html


 

TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. RELACIÓ: NERVIÓS 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació 

223 Reflex Arcs 
Resposta a un estímul i arc reflex. 
Clicar pas a pas 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/nonmajorsbiology/reflexarcs.html     A la web No  

224 Reflex arc 
Reflex rotulià com exemple d’arc 
reflex 

http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iw
orx/reflex_arc.html     A la web No  

215 Paulov’s Dog 
Joc per entendre com funciona el 
reflex de Paulov amb un gos i 
diferents estímuls 

http://nobelprize.org/educational_games/medi
cine/pavlov    A la web Insuficient  

227 El ojo 
Simulació que permet comprovar 
l’acomodació segons la distància i 
com canvia la forma del cristalí 

http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html    Demos No  

219 Reflex arc 
Components de l’arc reflex amb 
l’exemple d’una cremada 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/tea
chers/biology/activities.shtml   A la web No  

236 
Receptors in the 
Skin 

Característiques dels receptors de la 
pell. Clicar pas a pas 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/neurobiology/skinreceptors.html     A la web No  

232 Eye focussing 
Acomodació de l’ull segons la 
distància de l’ull a l’objecte 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/tea
chers/biology/activities.shtml   A la web No  

328 Sensacions cutànies 
Parts de la pell i receptors 
corresponents 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma   A la web No  

212 
De la estimulación 
nerviosa al 
movimiento 

Des de la recepció de l’estímul fins a 
la resposta (amb l’exemple d’una 
granota que caça un insecte) 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

231 Acomodación 
Procés d’acomodació de l’ull en 
funció de la distància dels objectes 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Acomodacion.gif 
(pàgina 9) 

  A la web No  

222 Sistema Nerviós  
Vuit animacions: impulsos nerviosos, 
sensacions cutànies, òrgans dels 
sentits... 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

329 Visió Com es forma la imatge a la retina http://www.edu365.com/aulanet/coshuma   A la web No  

330 Olfacte 
Parts relacionades amb l’olfacte i com 
es detecten els olors 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma   A la web No  

237 Sound Transduction 
Anatomia i fisiologia de l’oïda molt 
complet. Clicar pas a pas 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisa
mples/neurobiology/soundtraduction.html     A la web No  

225 Audición 
Transmissió de les ones sonores i 
transferència dels impulsos nerviosos 

http://edumedia-sciences.com/m128_l3-
anatomia.html    Demos No  

 124 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/reflexarcs.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/reflexarcs.html
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/reflex_arc.html
http://www.vc.cc.tx.us/dept/bio/Animations/iworx/reflex_arc.html
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/pavlov
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/pavlov
http://edumedia-sciences.com/m207_l3-fisiologia.html
http://edumedia-sciences.com/m207_l3-fisiologia.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/teachers/biology/activities.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/teachers/biology/activities.shtml
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/neurobiology/skinreceptors.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/neurobiology/skinreceptors.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/teachers/biology/activities.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/teachers/biology/activities.shtml
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma
http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-fisiologia.html
http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-fisiologia.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Acomodacion.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm/Acomodacion.gif
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma
http://www.edu365.com/aulanet/coshuma
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/neurobiology/soundtraduction.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/neurobiology/soundtraduction.html
http://edumedia-sciences.com/m128_l3-anatomia.html
http://edumedia-sciences.com/m128_l3-anatomia.html


 

214 Señal nerviosa 
Transmissió per les neurones i la 
sinapsi amb mesura elèctrica 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

228 El sentido del olfato 
Esquema del nas i com es transmet 
l’impulso nerviós al seu interior 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html    Demos No  

217 Impulso nervioso 
Transmissió de l’impulso nerviós a 
través d’una neurona 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Impulso_nervioso.
gif (pàgina 9) 

  A la web No  

230 
El ojo humano. 
Motivación  

Com es forma la imatge a la retina i al 
cervell 

http://www.huascaran.edu.pe/modulos/ojo_hu
mano/el%20ojo%20humano.swf     A la web Insuficient  

226 Del ojo al cerebro 
Com es transmet l’impulso fins al 
cervell a diferents nivells: 
macroscòpic i cel·lular 

http://edumedia-sciences.com/m207_l3-
fisiologia.html    Demos No  

216 Arco reflejo 
Representació d’un arc reflex com a 
resposta a un estímul 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor
/recursos_animaciones.htm/Arco_reflejo.gif 
(pàgina 9) 

  A la web No  

218 CMD 
Tallar parts del SN d’una granota i 
veure com modifica la resposta 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article=99     Baixar Insuficient  

220 Synapse animation 
Transmissió de l’impulso nerviós en 
la sinapsi 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/tea
chers/biology/activities.shtml   A la web No  

234 Ear 
Anatomia de l’oïda i moviment dels 
ossets de l’orella mitjana 

http://www.innerbody.com/anim/ear.html    A la web No  

213 La sinapsis 
Transmissió per la sinapsi dels 
neurotransmissors 

http://edumedia-sciences.com/m207-p2_l3-
fisiologia.html)    Demos No  

221 
Nervous System 
Game 

Col·locar òrgans del SN al cos, girar, 
reconèixer... 

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/bo
dy/index_interactivebody.shtml     A la web No 

 

327 Sinapsis 
Tot el procés de transmissió de 
l’impulso nerviós a nivell de la sinapsi 

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index
.htm   A la web No 

 

235 Fields of vision 
Enfocament d’objectes a diferents 
distàncies dels ulls 

http://www.innerbody.com/anim/vision.html    A la web No 
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. RELACIÓ: LOCOMOTOR I ENDOCRÍ
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

242 MVT 
Moviment del braç, músculs antagonistes 
es veuen molt bé 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=222      Baixar Insuficient 

243 Muscles Game 
Col·locar músculs al cos, girar, 
reconèixer... 

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
body/index_interactivebody.shtml     A la web No 

244 Skeleton Game Col·locar ossos al cos, girar, reconèixer... 
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
body/index_interactivebody.shtml     A la web No 

241 
Mechanisms of 
thermoregulation 

Sudoració i erecció de pèls 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

238 Glucoregulation  
Regulació de la producció d’insulina 
segons la glucèmia 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

239 Sistema Endocrí  Funcionament del sistema endocrí http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  
246 Musculatura  Funcionament dels músculs del braç http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

247 
Nerve/muscle 
connection 

Innervació i moviment dels músculs i 
proteïnes musculars 

http://www.innerbody.com/anim/arm.html    A la web No  

240 Homeostasis Termoregulació  
http://www.huascaran.edu.pe/modulos/m_h
omeostasis/index.htm  (Activitat 1)   A la web Insuficient  

245 Esquelet  Creixement dels ossos http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No 
 

331 
Regulació 
corporal 

Control de la temperatura del cos, 
concentració de sucre i contingut d’aigua 

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma   A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. REPRODUCCIÓ
 
 

Clau Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua 
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

259 Ciclo de reproducción 
Fa dividir cèl·lules humanes 
formadores de gàmetes, zigot i 
embrió per mitosi i/o meiosi 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/c
oncurso2006/ver/26/genetica1.htm 
(animació 5) 

  A la web Correcta  

258 
El embarazo paso a 
paso 

Molt complet, animacions i ecografies 
reals 

http://www.consumer.es/web/es/infografias
/salud/prevencion/2006/10/16/156385.php      A la web No  

249 
The ovarian and uterine 
cycles 

Dues animacions, una del cicle ovàric 
i l’altre (doble) del cicle hormonal.  

http://www.sumanasinc.com/webcontent/an
isamples/majorsbiology/ovarianuterine.html     A la web No  

254 
Fecundación, gestación 
i parto 

Procés de fecundació, gestació i part http://enciclonet.com/channel?id=fla.med     Registre No  

252 
Levels of oestrogens 
and progesterone in 
the menstrual cycle 

Variació dels nivells d’estrògens i 
progesterona durant el cicle 
menstrual 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No  

250 Ap.  Reproductors  Còpula, fecundació, part, fetus... http://www.edu365.com/aulanet/coshuma    A la web No  

260 Differenciation sexuelle  
Evolució de l’aparell reproductor en 
mascle o femella i cariotip 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=127 (pàgina 2)   Baixar No 

 

256 
Le double hasard de la 
reproduction sexuée 

Formació de gàmetes escollint un 
cromosoma de cada progenitor 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=62 (part 1)   Baixar Insuficient 

 

253 
Sexual reproduction in 
humans 

Ovulació i fecundació en la nostra 
espècie 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

251 
Levels of FSH and LH in 
the menstrual cycle 

Variació dels nivells de FSH i LH 
durant el cicle menstrual 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

261 Differenciation sexuelle  
Diferenciació sexual segons factors 
externs: tall, hormones... 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_article
=127 (pàgina 3)   Baixar No 

 

255 Desarrollo embrionario 
Desenvolupament embrionari des del 
zigot fins a la gàstrula 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profe
sor/recursos_animaciones.htm/Desarrollo_e
mbrionario.gif (pàgina 2) 

  A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. GENÈTICA  I HERÈNCIA
 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

42 Genética y herencia 
Herència dels gens i fenotips en el cas 
de dominància explicat amb ajut de 
granotes  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/
material082/actividades/gen_1/activitat.h
tm (La isla de las ciencias) (Animació 1) 

  A la web Correcta 

304 Genética y herencia 
Herència dels gens i fenotips: herència 
intermèdia  i codominància  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/
material082/actividades/gen_1/activitat.h
tm (La isla de las ciencias) (Animació 2) 

  A la web Correcta 

28 
2 Análisis de dotación 
cromosómica  

Rata, granota i humà, dóna cariotip, 
comptar cromosomes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

303 Herencia ligada al sexo 
Sobre herència lligada al sexe amb 
ajut de granotes  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/
material082/actividades/gen_2/activitat.h
tm (La isla de las ciencias) (Animació 2) 

  A la web Correcta  

45 Chicken Genetics 
Creuament de gallines, un caràcter, 
codominància 

http://explorelearning.com/index.cfm?m
ethod=cResource.dspView&ResourceID=
453   

  Demos Correcta  

30 
Análisis de dotación 
cromosómica 

Dóna el cariotip d’un arbre, cal 
comptar els cromosomes i deduir 
l’espècie 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

46 
Mouse Genetic (One 
trait) 

Creuament de ratolins, un caràcter, 
dominància 

http://explorelearning.com/index.cfm?m
ethod=cResource.dspView&ResourceID=
449   

  Demos Correcta  

47 
Mouse Genetic (Two 
traits) 

Creuament de ratolins, dos caràcters, 
dominància 

http://explorelearning.com/index.cfm?m
ethod=cResource.dspView&ResourceID=
382   

  Demos Correcta  

43 Herencia ligada al sexo 
Sobre herència del sexe explicat amb 
l’exemple d’unes granotes 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/
material082/actividades/gen_2/activitat.h
tm (La isla de las ciencias)  

  A la web Correcta  

63 El joc dels gens 
Problemes de genètica mendeliana i 
simulacions d’encreuaments 

http://www.xtec.cat/~jllort1/el_joc_dels_
gens.html     Baixar Correcta  

62 Mendelian inheritance 
Lleis de Mendel amb extraterrestres: 
un caràcter, dos, codominància, 
encreuaments  i problemes  

http://www.phschool.com/science/biolo
gy_place/biocoach/inheritance    A la web Insuficient  

50 Fenotipo y genotipo 
Fer un quadre de Punnet 2x2 d’uns 
pericos 

http://www.eleducador.com/juegos/08_p
ericos_v6.swf     A la web Insuficient  
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51 Punnett 
Es tracta d’anar construint quadres de 
Punnet 

http://www.handsongenetics.com  
(anar a Download,  hi ha una taula)   Baixar Correcta  

48 
Punnet squares & pea 
crosses 

Dihibridisme. A partir de genotips 
parentals es fa el Quadre de Punnet  i 
es veuen els fenotips i les proporcions 

http://library.thinkquest.org/20465/g_pu
nnet.html   A la web No  

39 MENDEL21 
Fer encreuaments amb dominància 
escollint els progenitors 

http://www.upv.es/jugaryaprender/cienc
iasnaturales/simumendel.htm#mendel     Baixar Insuficient  

41 Dragon Genetics 
Modificacions del genotip canviant el 
fenotip, es pot treballar amb animals i 
amb cromosomes i al·les 

http://biologica.concord.org/webtest1/w
eb_labs_genophenotype.htm     A la web Insuficient  

36 Les leyes de Mendel 
Animació només amb teoria que 
explica les lleis de Mendel 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/
primera.htm (buscar en pantalla)   A la web No  

66 
Incomplete Dominance 
& Codominance 

6 exercicis de  creuament de diferents 
espècies i on cal deduir el tipus de 
relació entre al·lels 

http://www2.edc.org/weblabs/Incomplet
eDom/IncompleteDominanceMenu.html     A la web Correcta  

38 Pea Soup 
Encreuament de pèsols: escollint 
genotip dels progenitors (en la F1 no 
dóna les proporcions) 

http://www.sonic.net/~nbs/projects/anth
ro201    A la web No  

35 
La transmission 
génétique suit des 
règles 

Creuaments de pèssols amb un i dos 
caràcters, quadres de Punnet  i activitat 
associada 

http://edumed.unige.ch/dnaftb/5/concep
t/index.htm    A la web No  

308 
Cruzamiento 
monohíbrido de Mendel 

Primera i segona lleis de Mendel 
(quadre de Punnet i cromosomes) 

http://www.biologia.edu.ar/animacio
nes/index.html   A la web No  

65 
Dragons: Genotype and 
Phenotype 

Manipulant al·lels es creen dragons 
amb diferents fenotips 

http://www2.edc.org/weblabs/Dragon/d
ragonMenu.html     A la web Insuficient  

64 
Dragon Meiosis: 
Exploring Meiosis 

Parelles de dragons fan la meiosis i es 
creen nous individus per a comparar 
amb els progenitors 

http://www2.edc.org/weblabs/DragonM
eiosis/DragonMeiosisMenu.html     A la web Insuficient  

37 Mendelism 
Treballant les lleis de Mendel (20 
exercicis/simulacions) 

http://www.handsongenetics.com  
(anar a Download,  hi ha una taula)   Baixar Correcta 

 

67 Punnet Squares 
Construir quadres de Punnet i fer 
encreuaments amb ratolins 

http://www2.edc.org/weblabs/Punnett/P
unnetSqMenu.html     A la web Insuficient 

 

40 Mendel3 
3 encreuaments possibles, dóna les 
proporcions de la descendència 

http://www.upv.es/jugaryaprender/cienc
iasnaturales/simumendel.htm#mendel     Baixar Insuficient 
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. GENÉTICA HUMANA
 
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació  

55 Herencia del albinismo  
Simula l’herència de l’albinisme 
segons genotips dels pares 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta 

25 
Análisis de cariotipo con 
mutación 

Fer el cariotip d’una persona  amb una 
mutació estudiant  les característiques 
dels cromosomes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

26 
Diagnóstico por 
amniocentesis 

Fer cariotip d’un embrió estudiant les 
característiques dels cromosomes (dos 
exercicis possibles) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

32 
Análisis de cariotipo  de 
mujer  

Fer un cariotip de dona estudiant 
característiques de cromosomes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

33 
Análisis de cariotipo  de 
hombre 

Fer un cariotip d’home estudiant 
característiques de cromosomes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

34 
Análisis de cariotipo de 
mujer con mutación 

Cariotip de dona amb mutació 
estudiant característiques dels 
cromosomes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

56 
Herencia sistema 
sanguíneo AB 

Simula l’herència dels grups AB,  
segons genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

57 
Herencia sistema 
sanguíneo ABO 

Simula l’herència dels grups ABO, 
segons genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

58 
Herencia ligada al sexo: 
daltonismo 

Simula l’herència del daltonisme 
segons genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

59 
Herencia: color de los 
ojos 

Simula l’herència del color dels ulls 
segons genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

61 Herencia: hemofilia 
Simula l’herència de l’hemofília segons 
genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

60 Herencia: factor Rh 
Simula l’herència del factor Rh segons 
genotips dels pares (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  
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27 Herencia del sexo 
Explica l’herència del sexe (Punnet i 
proporcions) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

22 
Le double hasard: 
Formations des gametes 

Es fa la fecundació escollint gàmetes, 
s’obté el fenotip dels fills 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_arti
cle=62      Baixar Insuficient  

31 
Informació genètica: las 
proteïnes 

Relació entre al·lels, proteïnes i 
cromosomes en una persona sana i en 
una amb albinisme 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

24 Hacer los cariotipos 
Completar tres cariotips i detectar les 
anomalies  

http://www.biologia.arizona.edu/human/
act/karyotyping/karyotyping.html     A la web Correcta  

53 Genotipo y fenotipo 
Relaciona fenotip i genotip amb 
l’exemple del color de la pell 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

54 
Homocigosis y 
heterocigosis 

Relaciona fenotip i genotip amb 
l’exemple del color dels ulls 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Correcta  

29 Cariogramas 
Es veuen quatre cariotips de diferents 
persones 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
/concurso2006/ver/26/genetica1.htm     A la web Insuficient  

19 Human Karyotyping 
Fer un cariotip ajudat dels cromosomes 
de mostra 

http://explorelearning.com/index.cfm?m
ethod=cResource.dspView&ResourceID=
440   

  Demos Correcta  

52 Simple Gene 
10 exercicis/simulacions de fenotips i 
genotips 

http://www.handsongenetics.com
(anar a Download,  hi ha una taula)   Baixar Correcta  

333 
Le double hasard : 
Fécondation 

Animació que explica la determinació 
del sexe segons els cromosomes dels 
pares 

http://svtolog.free.fr/article.php3?id_arti
cle=62      Baixar insuficient  

69 Genetic Counseling 
Consells genètics sobre diferents 
malalties amb pedigrees con a eina 
d’ajut 

http://www2.edc.org/weblabs/GeneticC
ounseling/GenetciCounselingMenu.html     A la web Insuficient  

18 
Des chromosomes 
speciaux 

Determinació del sexe (XX/XY). 
Activitat (problema) quadre de Punnet, 
probabilitat dels sexes i una animació 

http://edumed.unige.ch/dnaftb/9/concep
t/index.htm    A la web No  

49 
Calculadora de tipos 
sanguíneos 

Determina grup sanguini del fill a 
partir dels pares o d’un pare a partir 
de l’altre i del fill 

http://www.biologia.arizona.edu/human/
sets/blood_types/inherited.html    A la web Correcta  

23 Gender 
Gametogènesi i determinació del sexe 
en l’espècie humana 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesi
ze/teachers/biology/activities.shtml   A la web No 

 

68 
Sex Determination & 
Linkage 

Determinació del sexe en humans i 
herència del daltonisme 

http://www2.edc.org/weblabs/SexDeter
minatio/SexDeterminationLinkage.html     A la web Insuficient 

 

44 
Les lois de Mendel 
s’appliquen a l’homme 

Com fer pedigrins amb diferents 
caràcters. 

http://edumed.unige.ch/dnaftb/13/conce
pt/index.htm    A la web No 
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20 Cromosomes Cariotip d’un nen i una nena http://lagenetica.cat    A la web No 
 

21 Tipus d’herència 
Tipus de cromosomes: autosòmics, 
sexuals... 

http://lagenetica.cat   A la web No  
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. EVOLUCIÓ
 

Nº Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 
recurs 

Per 
treballar 

Guia 
didàctica 

Avaluació 

4 
Formación de nuevas 
especies 

Simulació del procés d’especiació 
per separació de continents 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/actividades/evo_especies/activitat.h
tm (La isla de las ciencias) 

  A la web Correcta 

5 
Mecanismos de la 
evolución 

Simulacions sobre pressió selectiva 
del medi, mutacions, selecció... 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial082/actividades/evo_select/activitat.htm 
(La isla de las ciencias) 

  A la web Correcta 

17 Qui som? 
Classificació i característiques dels 
humans 

http://xtec.cat/~cvillalb/evolucio.index.htm     A la web Correcta  

6 Natural Selection 
Captura de B.betularia segons color 
de l’escorça i resultats 

http://explorelearning.com/index.cfm?meth
od=cResource.dspView&ResourceID=447     Demos Correcta  

13 
El joc de la selecció 
natural 

Un ocell caça cargols de diferents 
colors i en ecosistemes diferents 

http://xtec.cat/~cvillalb/evolucio.index.htm    A la web Correcta  

14 El joc del bipedisme 
Evolució de l’home relacionada amb 
el bipedisme 

http://xtec.cat/~cvillalb/evolucio.index.htm    A la web Correcta  

16 Parlem d’evolució II 
Les races humanes i la seva evolució, 
deixa clar que no som diferents 
espècies 

http://xtec.cat/~cvillalb/evolucio.index.htm    A la web Insuficient  

10 Selecció natural 
Joc de la selecció natural entre 
varietats de B.betularia 

http://weib.caib.es/Recursos/seleccio/darwi
n.html     A la web No  

11 Evolution timeline 
Principals trets de l’evolució al llarg 
del temps 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/t
eachers/biology/activities.shtml   A la web No  

15 Parlem d’evolució I 
Teories sobre l’evolució: Lamarck, 
Darwin... 

http://xtec.cat/~cvillalb/evolucio.index.htm    A la web Insuficient  

12 
Peppered Moths 
Simulation 

Com varien les poblacions de 
B.betularia segons el color  del 
terreny per la pressió selectiva per la 
depredació d’un ocell 

http://www.biologycorner.com/worksheets/
pepperedmoth.html     A la web Insuficient  

8 
Evolución de les 
jirafas según Darwin 

Animació sobre el coll de les girafes 
amb només teoria 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/prim
era.htm    A la web No  

9 
Evolución de las 
jirafas según Lamark 

Animació sobre el coll de les girafes 
amb només teoria 

http://telefonica.net/web2/mantmedina/prim
era.htm    A la web No  

7 Selección natural 
Procés de selecció per pressió 
ambiental amb l’exemple dels ossos 
en clima fred, i el seu pelatge llarg 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profes
or/recursos_animaciones.htm/osos2.swf 
(pàgina 5) 

  A la web No 
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TAULA DE RECURSOS DE SEGON CICLE. PROBLEMES AMBIENTALS
 

Nº  Títol Breu explicació del recurs Direcció completa de la web Llengua  
Tipus de 

recurs 
Per 

treballar 
Guia 

didàctica 
Avaluació  

346 
Explorant el canvi 
climàtic 

Factors que l’afecten, influència 
humana, moltes animacions i activitats 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/aire/canvi_climatic/canvi_climatic/html    A la web Insuficient  

302 
Impactes 
ambientals en els 
rius  

Diferències en els impactes des de 
l’antiguitat fins a l’actualitat 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/aigua_c/aigua_9/aigua9_madre.html  
(Navegant pel riu. Activitat 1) 

  A la web Insuficient  

1 
Investiga els 
residus 

Descobrir residus en paisatges  (i 
l’impacte ambiental corresponent) des 
de la prehistòria fins a l’actualitat 

http://educalia.educared.net/paisajes/inve
stiga_home_taller.jsp?idioma=c (Tallers, 
Ciència i medi ambient) 

  A la web Insuficient  

3 
Impactes 
ambientals en els 
rius  

Impactes provocats per l’home i 
solucions possibles 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/aigua_c/aigua_9/aigua9_madre.html  
(Navegant pel riu. Activitat 2) 

  A la web Insuficient  

2 
El cicle urbà de 
l’aigua 

Diferents etapes del cicle de l’aigua 
relacionat amb el consum humà 

http://www.ambientech.org/activitats/act-
cat/explorants/expl_aigua/explorant_aigua
.html   

  A la web Insuficient  
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