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1.- Introducció  

El tema d’aquesta unitat didàctica és el de La nutrició Vegetal i està 

adreçada als alumnes de 2n d’ ESO tal i com figura en el document del 

currículum actual de l’àrea de Ciències de la Naturalesa. S’hi destinen unes 

12 hores. 

  

Justificació del tema: 

 

En la meva pràctica docent he comprovat que aquest tema presenta una 

certa dificultat tant per la seva mateixa complexitat com per les idees 

errònies que expressen els alumnes davant de situacions quotidianes. 

Aquestes idees provenen de la mateixa cultura, de continguts mal apresos, 

... 

Els nous currículums de secundària, amb el plantejament per 

competències,  dibuixen un model d’actuació a l’aula que em sembla molt 

útil per tirar endavant amb els meus propòsits.   

La meva intenció era modificar en els alumnes aquestes idees errònies i 

que anessin construint explicacions científiques als fets de la vida 

quotidiana sobre la nutrició. I per fer-ho, tenia clar que havia de tenir en 

compte: l’ús de les TAC, el treball en grup, afavorir l’autonomia, fer pensar, 

saber comunicar, fer-se preguntes, ... aspectes recollits en les 

competències. 

Amb aquest tema podem treballar els continguts propis d’aquest nivell que 

fan referència a la nutrició de les plantes tant a nivell cel·lular,  pluricel·lular 

com a nivell d’ecosistema, continuant, d’aquesta manera,  la construcció de 

model de ser viu iniciat a 1r. 

S’ha triat com a punt de partida El mercat ja que és present en totes les 

cultures. Això suposa que els alumnes que tenim a l’aula, sigui quina sigui 

la seva procedència, en tindran referents.  

També permet la integració noi/noia en tant que aquest ha estat 

tradicionalment un espai reservat a les dones. 
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Justificació del format: 

 

Tenia molt clar que utilitzaria el format de pàgina Web per desenvolupar 

aquesta unitat, ja que: 

El format electrònic permet treballar la Unitat Didàctica en una pissarra 

digital. 

Permet interactuar tant el professor com els alumnes. 

Els alumnes poden fer activitats digitalment (tot i que també es poden 

trobar en *.pdf per treballar sobre paper).  

Es pot visualitzar des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. 

L’ hipertext permet organitzar la informació de tal manera que sigui visible 

només la que interessi en aquell moment. 

Facilita l’ús d’ imatges, simulacions.... 

Es poden fer enllaços a aquelles  pàgines que decidim. 

Qui ha fet la pàgina pot fer les modificacions que cregui oportunes com a 

resultat de la reflexió de la seva tasca docent. 

Permet compartir aquesta Unitat Didàctica amb la resta de companys. 
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2.- Treball dut a terme 

Passos que he seguit per a la realització d’aquesta  Unitat 

1.- Documentar-me utilitzant diferents fonts i formats (llibres i documents,  

Webs,...) sobre la didàctica de les Ciències, l’ús de les TAC,  les 

competències bàsiques i el contingut de la unitat. També he estat 

consultant llibres de text d’editorials diverses. 

 

2.- Organitzar els continguts, és a dir,  quines idees clau vull que aprenguin, 

començar pel més senzill (macroscopi) i seguir pel més complex 

(microscopi),  tenir clar el model de nutrició.  Tenir en compte el temps de 

què disposarem per treballar la Unitat. 

 

3.- Contextualitzar el tema. 

 

4.- Decidir el  model de treball a l’aula pel que fa a organització de grups. 

 

5.- Pensar les activitats tenint en compte que calen activitats d’exploració, 

d’adquisició de coneixements, d’aplicació,... Buscar o crear el material per 

il·lustrar les activitats: simulacions, fotografies, esquemes, dibuixos,... 

 

6.- Elaborar eines d’avaluació que formin part del procés d’aprenentatge i 

bases d’orientació per als alumnes. 

 

7.- Ordenar tot el material elaborat, seqüenciant-lo dins de cada bloc.  

 

8.- Presentar-los d’una manera atractiva en format html i utilitzant com 

element motivador i  fil conductor la figura d’un detectiu.   

 

9.- Dissenyar la primera plana on figurin les idees claus que es volen 

treballar perquè l’alumne conegui de bon principi el que es treballarà. 
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3.- Materials elaborats 

Descripció 

Aquesta pàgina té dues parts visibles des de la pàg ina inicial i 

diferenciades: una, d’organització i didàctica i, l ’altra, amb els 

continguts i les activitats. 

 

Així, a la pàgina principal, tenim el Mapa, on podem trobar tots els elements 

que configuren la pàgina, amb enllaços, i que  permet tenir una idea 

organitzada de tot el contingut de la unitat.  

A l’apartat Professor ,  hi ha la programació general,  les programacions de 

cadascun dels 4 blocs, amb la programació més detallada de la sortida, un 

model d’examen i un document amb exemples de possibles preguntes que 

poden ser d’utilitat. 

 

Pel que fa a les activitats, cal accedir-hi  a través de la fletxa (endavant).  

Els continguts estan organitzats en 4 blocs. 

Hi ha un personatge inventat, el detectiu, que planteja dubtes i que 

introdueix l’activitat. Les preguntes són molt presents al llarg de les 

activitats i tenen la intenció de fer pensar els alumnes. 

Ja des de la primera plana  podem trobar les idees claus que es volen 

treballar (els 4 blocs). 

Aquest material ha de servir al professor per utilitzar-lo de suport en el 

treball de l’aula (explicacions, posades en comú, correccions,...) i per als 

alumnes, que hi trobaran la informació ordenada, imatges, simulacions, 

enllaços a diferents apartats, a pàgines, a documents,... Aquests 

documents són els que han d’utilitzar els alumnes per a fer les activitats. 

S’han d’imprimir. 

Algunes activitats són complementàries, és a dir, el professor decidirà si les 

fan en funció de les respostes que donin els alumnes, del temps de què es 

disposi, de si ho han treballat abans,... Per identificar-les s’utilitza el color 

verd. 
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Passos a seguir a l’hora d’elaborar una Unitat Didà ctica 

He intentat elaborar una petita guia que pot ser útil al professorat a l’hora 

de dissenyar una Unitat didàctica. 

 

Passos: 

- Definir el tema, el nivell, les hores, el format. 

 

- Informar-se sobre el tema: material ja elaborat, continguts, activitats,... 

  

- Fer una selecció de les idees que volem ensenyar. Cal tenir present que 

l’alumne ha de conèixer des de bon començament què se li ensenyarà i per 

què és important.  

 

- Contextualitzar el tema i organitzar els continguts del més senzill al més 

difícil. Tenir en compte d’utilitzar situacions reals. 

 

- Pensar  activitats que resultin atractives i que  ajudin a pensar i a convertir 

la informació en coneixement. Cal que siguin diversificades ( activitat inicial 

d’exploració, de construcció del coneixement, d’abstracció i relació amb 

altres coneixements, i d’aplicació).  També cal tenir en compte tot el 

material que es necessitarà (fotografies, vídeos, dibuixos,...).  

 

- Procurar dissenyar activitats en diferents tipus d’agrupaments: gran grup, 

petit grup, per parelles i individuals.  

 

- Buscar eines d’avaluació que formin part del procés d’aprenentatge i crear 

bases d’orientació per als alumnes. 

 

- Seqüenciar les activitats dins de cada bloc. 

 

 - Posar-la en pràctica, detectar-ne les possibles mancances i corregir-les. 
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4.- Conclusions 

Les TAC m’han permès fer un producte de fàcil utilització i que conté molta 

informació en poc espai utilitzant  l’hipertext. Pretén ser una eina útil al 

professor per desenvolupar la classe, per presentar les activitats, per a fer 

explicacions,  per fer les posades en comú,... 

Als alumnes, els permet tenir la informació de la unitat, les activitats que 

han de fer, simulacions que els poden ajudar a la comprensió,... 

El fet d’estar a la xarxa, hi poden accedir des de qualsevol lloc. 

La complexitat del tema ha estat una de les grans dificultats amb què m’he 

trobat. Calia presentar els continguts de manera atractiva,  adequada a 

l’edat dels alumnes, correctes científicament, limitat a unes hores i uns 

espais, i això no ha estat una feina gens fàcil. Sovint,  perquè tot tingués 

sentit,  calia introduir nous continguts i això suposava allargar  

excessivament la unitat, sense comptar amb la complexitat del tema tenint 

en compte l’edat dels alumnes. 

Tot i que he intentat fer una unitat més breu, que permetés més flexibilitat  

per adaptar-se als horaris, he comprovat que si la reduïa, es dificultava la 

comprensió. Penso també, que està a l’abast de cada professor que utilitzi 

aquest material, d’adaptar-lo en el seu context. 

Cal contemplar la transdisciplinarietat d’aquesta unitat – i que apunten els 

currículums.  Aquest aspecte es veu reflectit en l’elaboració de textos i, 

sobretot en l’activitat motivadora. Aquesta activitat, tot i que ocupa unes 3 

sessions, la considerem necessària. És clarament una activitat que també 

pot servir en les àrees de llengua, de socials, de matemàtiques,... També, 

la unitat didàctica  permet ser el punt de partida d’altres unitats com ara: la 

reproducció, l’ecologia,  ... 

 

Tot i que la meva intenció inicial era dur-la a la pràctica amb els meus 

alumnes no m’ha estat possible. El meu horari de docència m’ha obligat a 

allargar molt el període d’elaboració per falta de temps per poder dedicar a 

la llicència.  

Malgrat això, estic bastant satisfeta del resultat final i deixo per aquest 

proper curs l’experimentació  de la Unitat i la seva revisió. 

 



 

Unitat didàctica. El Mercat.   9 

5.- Bibliografia 

Ciències de la Naturalesa 
 

• British Museum (1982). La natura en acció. Introducció a l’ecologia. 

Barcelona: Ketres editora. 

 

• Théron, André (1982). Botánica. Las ciencias naturales. Barcelona: ed 

Hora. 

 

 

 

Currículum. Avaluació 
 

• Departament d'Educació. Currículum educació secundària obligatòria – 

Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. [En línia].  [Xtec.cat,  2007]  

<http://www.xtec.cat/estudis/eso/curriculum_2007/ciencies_naturalesa_eso.

pdf>. [Consulta: Octubre 2007] 

 

• Departament d'Educació. Currículum educació secundària obligatòria – 

Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 Annex 1. Competències bàsiques 

d'ESO. [En línia]. [Xtec.cat,  2007] 

<http://www.xtec.cat/estudis/eso/curriculum_2007/competencies_eso.pdf> 

[Consulta: Octubre 2007] 

 

• Organización para la cooperación y el  desarrollo económico. PISA 2006 

Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, 

Matemáticas y Lectura. [En línia].  [OECD, 2007 ] 

<http://www.oecd.org/dataoecd/59/2/39732471.pdf> [Consulta: Novembre 

2007] 

 

• Prats, Joaquim. PISA 2003, resultats de Catalunya. [En línia]. [Xtec.net, 

2006] 

<http://phobos.xtec.net/xarxacb/inici/doc/presentaciojoaquimprats.ppt> 

[Consulta: Octubre 2007] 

 

• Sanmartí Puig, Neus. Què ens diu l’informe PISA? Unes reflexions per 

millorar  com ajudem als nois i noies a aprendre. [En línia]. [Centre de 



 

Unitat didàctica. El Mercat.   10

Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnología, UAB, 2006] 

<http://www.coordinadorasc.org/Uploads/docs/informePISA_NeusSenmarti.

pps> [Consulta: Octubre 2007] 

 

• Sanmartí Puig, Neus. Conferència : Què ens aporta el concepte de 

"competència"?[ En línia]. [ICE Vallès Occidental, 2006] 

<http://antalya.uab.es/ice/sanmarti/materials/competencies.pdf> [ Consulta: 

Octubre 2007] 

 

• CDEC. Algunes informacions que els mestres haurien de conèixer 

respecte de les plantes. [En línia]. [Centre de Documentació i 

Experimentació en Ciències i Tecnologia, 2003] 

<http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/protocol_prim/plantes.pdf> 

[Consulta: Octubre 2007] 

 

 

 

Didàctica 

 

• Jiménez Aleixandre, M Pilar (coord) i altres (2003). Enseñar ciencias. 

Barcelona: ed Graó. 

 

• Sanmartí, Neus (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. 

Barcelona: ed Graó. 

 

• Sanmartí, Neus (coord) i altres (2003). Aprendre Ciències tot aprenent a 

escriure ciència. Barcelona: Edicions 62. 

 

• Sanmartí, Neus (2002). Didáctica de las ciencias en la educación 

secundaria obligatòria.  Madrid: ed Síntesis. 

 

• Cañal, P.  Módulos didácticos. 1 ¿Cómo mejorar la enseñanza sobre la 

nutrición de las plantas verdes y  Ciencia? [En línia]. [Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación y Ciencia, 1992]  

       

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/55321/libpri15.pdf

> [Consulta: Octubre 2007]  



 

Unitat didàctica. El Mercat.   11

 

• Astudillo Pombo, H, Gené Duch, M (1984). Errores conceptuales en 

biologia La Fotosíntesis de las plantas verdes. Enseñanza de las ciencias, 

15-16  

 

• Charrier Melillán, María1, Cañal, Pedro y Rodrigo Vega, Maximiliano. 

(2006).  Las concepciones de los estudiantes sobre la fotosíntesis  y la 

respiración: una revisión sobre la investigación didáctica en el campo de la 

enseñanza y el aprendizaja de la nutrición de las plantas. Enseñanza de las 

ciencias, 24 (3), 401-410.  

 

 

 

Llibres de text 

 

• Caamaño Ros, Aureli i altres (1997). Què afecta què. Font del Gerro-

Paterna (València): ed Ecir. 

 

• Cantera, Resu; de la Iglesia, Rosa; Múgica, Maite; Ortiz de Lanzagorta, 

Carmen; Pérez Fabo, Ascen i Tejedor, Javier (1983). Curso práctico de 

ciencias naturales. Madrid: akal editor. 

 

• Albadalejo, Carme; Giner, Antoni; Morguí, Mercè; Nistal, Miquel; París, 

Mary; Rubio, Mª Luisa i Torà, Roser (1996).Ciències de la Naturalesa. 

Estudi d’un mercat. Bilbao: Ega Donostiarra/ Professors Editors. 

 

• Duran,de Grau, Núria; Pascual Lluvià, Ramon i Sesé Muniaàtegui, Pilar 

(1997). Biologia i geologia I. Barcelona: Editorial Claret, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unitat didàctica. El Mercat.   12

Unitats didàctiques 

 

• Hind, Andy; Lewis,  Jenny; Leach, John I  Scott, Phil. Teaching science 

for understanding Plant nutrition. Centre for Studies in Science and 

Mathematic Education. The University of  Leeds. 

 

• Costa, Marcel; Couso ,Digna; de Manuel, Jordi; Grau, Ramon; Masalles, 

Josep; Menoyo, Mapi  i Simón, Marta. Un model pel camí de l’energia [En 

línia]. [ Programa de Formació per a l’Enesenyament de les Ciències a 

l’ESO] Subdirecció General de Formació Permanent Recursos Pedagògics 

Departament d’Educació Generalitat de Catalunya] 

<http://www.xtec.cat/cdec/recursos/pagines/sequencies.htm> [Consulta: 

Octubre 2007] 

 

• La nutrition des plantes chlorophylliennes - un exemple d'apprentissage de 

la démarche expérimentale à l'école ? [En línia].  <http://pst.chez-

alice.fr/svtiufm/pe2nutpl.htm> [Consulta: Octubre 2007] 

• Photosynthesis The most important process on earth ? [En línia]. 

<http://www.biotopics.co.uk/plants/photsy.html> [Consulta: Octubre 2007] 

 

 

Simulacions 

 

• http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/alberta/Photo

.html 

• http://www.edunet.tn/ressources/resdisc/svt/Jendouba/Tabarka1/images/

potometre.swf 

• http://iessuel.org/ccnn/flash/vidaarbol.swf 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/ 

• http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/photosynth/intr

o.html 

• http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/recursos_animaciones16.

htm 


