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1.- Introducció 

 

En aquesta unitat didàctica, el docent trobarà tots els materials necessaris per impartir el tema de 

genètica mitjançant una avaluació continuada. 

S‟inclouen horaris, explicacions d‟activitats amb observacions a tenir en compte, avaluació a seguir, 

entre d‟altres, però també s‟inclou, un apartat molt important, orientacions generals per al docent, és a 

dir, orientacions metodològiques, actituds a presentar per part d‟aquest i atenció a la diversitat. Donem 

gran importància a aquest apartat perquè ajudarà a la professora a poder aconseguir els objectius 

establerts. 
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2.- Dades Generals (IES CUBELLES) 
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4.- Títol de la UD 

 

El perquè de per què som com som 

 

5.- Justificació/Contextualització de la UD 

 

Pels seus avenços en les darreres dècades, la genètica s'ha convertit en una de les branques de la 

biologia que més interès aixequen, i és per això que les nocions bàsiques d'aquest aspecte de la 

biologia formen part dels objectius pedagògics de l'ensenyament obligatori. Aquesta unitat didàctica 

parteix de l'objectiu de transmetre aquests continguts de manera clara i participativa, per a que aquests 

alumnes assoleixin i assimilin conceptes clau com gen, al·lel i mutació. 

El nostre treball pretén respondre la demanda sol·licitada per l‟ institut de  Cubelles, per això ens hem 

adaptat el màxim possible a les característiques de la classe i hem respectat les hores que disposava la 

nostra professora per impartir aquesta matèria. Només disposàvem de tres sessions que hem ampliat a 

cinc. Una per la presentació de la unitat didàctica i l‟avaluació inicial i l‟altra sessió per l‟avaluació 

final.  

L‟avaluació inicial és per saber el nivell dels alumnes respecte la genètica i l‟avaluació final per 

comprovar si els alumnes han assolit els objectius inicialment plantejats. A causa del poc temps 

material que disposem, ens hem limitat a tractar els temes principals sobre la genètica. 

Aspectes del temari més metodològics i teòrics han estat omesos per a facilitar l'adquisició de 

continguts de caire més pràctic, com l'elaboració d'un genoma en targetes per a explicar el concepte de 

gen o l'observació directa de trets en alumnes a classe com a exemple dels trets genètics que ens 

diferencien. 

D‟altra banda, hem proposat un altre model en el cas que es disposi de més sessions. En aquest segon 

model, els alumnes durien a terme un aprenentatge més complet i profund, disposarien de varies 

sessions destinades a l‟ús estratègic del quadre sinòptic. Exercicis d‟ampliació han estat inclosos en cas 

de que la professora decideixi aprofundir en algun tema o per aquells alumnes amb un ritme més 

accelerat.  
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A més, en el dossier d‟estudiants, s‟ha fet servir com a vehicle del temari la sèrie de televisió “El 

internado” i els seus personatges, per tal de fer més atractiu el conjunt de la UD. El dossier està format 

per la totalitat de les activitats i pràctiques de la unitat, més una sèrie de recursos com activitats 

addicionals i introduccions als debats, que s‟entregaran a l‟alumne al començament de cada classe.  

Cadascuna de les activitats té un format de fitxa fàcilment fotocopiable per a una major comoditat i 

facilitat de divulgació.  

L'objectiu d'aquesta UD és dotar a aquests alumnes d'una base de coneixements que els permetin 

comprendre esdeveniments del seu voltant, com ara la transmissió de trets als seus fills, les causes de 

les malalties genètiques, els avenços en enginyeria genètica o el perquè de fets històrics que van tenir 

el seu origen en idees errònies sobre els gens i la seva transmissió. 

Entenem que aquesta comprensió global de les repercussions dels mecanismes de l‟herència no 

s‟assolirà del tot sense una interdisciplinarietat entre les diferents matèries del curs. En aquesta UD 

recomanem l‟aplicació de les unitats didàctiques paral·leles a aquesta en les matèries d‟Història, 

Ciències Socials i Tecnologia en els temes de Feixisme, Racisme i Enginyeria Genètica, 

respectivament. Trobem que aquest model de recolzament entre matèries hauria de ser aplicat de 

manera global, transmetent als alumnes diverses perspectives respecte a un mateix tema.  

 

Tot aquell coneixement que creui els límits tradicionals entre varies disciplines acadèmiques dotarà a 

l‟alumne d‟un coneixement més profund i integrat.  

I és l‟ús de les diferents tècniques d‟estudi un dels coneixements més útils i fàcilment transportables 

entre diferents contextos acadèmics. Durant tota la unitat didàctica, i de manera infusionada, treballem 

la tècnica del quadre sinòptic des d‟un nivell bàsic fins a l‟aplicació de la tècnica a textos de major 

complexitat, tots ells relacionats amb la matèria de genètica. Així, a les pràctiques no només es millora 

l‟ús de la tècnica, sinó que es crea material d‟estudi de qualitat que l‟alumne pot fer servir de cara a 

l‟avaluació. A més, extrapolar una tècnica, com és el quadre sinòptic a altres matèries amb un ús 

estratègic, facilitarà a l‟estudiant assolir millors resultats a totes les matèries on la síntesi d‟informació 

i les relacions conceptuals siguin claus. 

En primer lloc, relacionem la genètica amb història i ho fem a partir del nostre eix temàtic, “El 

Internado”, aquesta sèrie mostra el desig per mantenir i perpetuar la millor raça (individus d‟ulls blaus, 

alts, rossos...). Per això, en “El internado” volen clonar al nens “perfectes”, pretenen manipular la 
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genètica pels seus propis interessos. Aquesta trama està relacionada amb el tema del nazisme , 

moviment feixista que té com a objectiu sobreposar la raça ària i eradicar amb les races inferiors.  

 

En segon lloc, establim una relació entre la genètica i la tecnologia. En una de les sessions, incloem el 

debat sobre la manipulació genètica, tracta de modificar genèticament un aliment mitjançant 

l‟enginyeria genètica. 

 

En tercer lloc, vinculem la genètica amb les ciències socials. Aquí volem mostrar als alumnes les idees  

absurdes i insostenibles que mantenen el racisme. El color de la pell no pot determinar com és una 

persona ni quin tipus d‟intel·ligència té, un individu està format per una gran varietat de gens i un  de 

sol no constata res. La genètica també es pot relacionar amb aspectes que es poden tractar a Tutoria i 

així incidir en temes com  l‟autoestima i l„autoimatge. Una de les activitats programades en aquesta 

UD tracta sobre l‟home i la dona perfecte, en la que és important que es faci esment en aquest tòpic 

superficial.  

Tot i que sabem que establir relacions entre matèries és difícil, si es vol vetllar per un aprenentatge 

profund s‟hauria de fer el màxim possible. La solució més idònia és comentar-ho entre els professors a 

principi de curs. 

 

Interdisciplinarietat 
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Un altre objectiu és evitar transmetre una visió determinista dels gens, visió que malauradament ha 

estat transmesa repetidament pels medis. En resum, assegurar-nos que els alumnes integrin a la seva 

construcció del món coneixements pràctics sobre les repercussions dels gens. Per a acomplir-ho, hem 

considerat clau la inclusió de molts exercicis de debat, en els que l‟alumne ha de revisar les seves 

creences al voltant de la genètica i reconstruir el seu significat, per tal de donar-li un sentit molt menys 

rotund i determinista i, alhora, un d‟igualtat, donat que la genètica ens apropa a tots i desqualifica 

qualsevol idea racista. 

Creiem fermament en que una explicació adequada de la genètica formarà alumnes més tolerants i 

igualitaris, més enllà del seu significat acadèmic. 
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6.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 

4 TEMES PRINCIPALS: 

1. Gens i genoma: 

1.1 Podem dir que els gens determinen a un individu? És correcte valorar algú 

només per els seus orígens genètics? Aleshores, que en podem pensar, del 

racisme i la eugènesia? 

1.2 Que són els transgènics? Per que alguns diuen que el seu cultiu és perillós? 

1.3  Perquè són tan importants els descobriments sobre el genoma humà? Quines 

poden ser les seves repercussions en el futur? 

2. Relacions entre gens: dominància i recessió 

2.1 Per què sembla que alguns trets son molt més comuns que altres, com els ulls 

marrons o el cabell fosc? 

2.2 Per què hi ha malalties que poden o no donar-se en els fills i d'altres que es 

transmeten sempre? Com ho podem evitar? 

3. Transferència de gens: Descendència i mutació 

3.1 Per què els fills s'assemblen als pares, però mai no son idèntics a un dels dos? 

3.2 Què és la mutació? Sabries posar algun exemple de mutació que sigui 

relativament comuna a la natura? 

3.3 Es transmeten les mutacions de pares a fills? Quina relació te això amb la 

selecció natural? 

4. Influència ambiental 

4.1 Per què normalment els pares amb sobrepès tenen fills amb la mateixa malaltia? 

És això explicat sempre per la genètica? 
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7.- Continguts 

 

Objectius 

Didàctics del 

tema. 

Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber aprendre) 

1. Relacionats amb 

el tema de gens i 

genoma 

-Que és un gen, on 

es troba i la seva 

funció. 

-Com influeixen 

els gens en 

l'aspecte extern 

d'una persona. 

-Les diferències 

entre trets genètics 

i culturals. 

- Com les idees 

sobre raça i 

orígens genètics 

han influït de 

manera dramàtica 

la historia de la 

humanitat. 

-Saber triar 

informacions 

fiables sobre 

genètica i rebutjar 

aquelles poc 

fonamentades com 

les que defensen 

posicions 

deterministes o 

racistes. 

-Llegir un text 

sobre genètica i 

ser capaç 

d'assimilar i 

comprendre la 

informació. 

-Distingir entre les 

bases biològiques 

d'un individu i les 

característiques 

modificades per 

factors ambientals. 

-Que els gens no 

ens condemnen ni 

determinen, només 

ens condicionen, 

tenim la capacitat 

de triar qui som. 

-Que el racisme es 

una mentida, que 

el color de pell o 

la forma corporal 

no tenen res a 

veure amb la 

intel·ligència o la 

creativitat. 

-Percebre la 

biologia com una 

ciència propera i 

practica, veient 

com els gens 

afecten la nostra 

vida i la seva 

influència es pot 

veure per tot arreu. 

-Que tots els 

essers vius del 

planeta estem 

connectats per una  

mateixa base 

genètica ancestral, 

i mereixen tot el 

nostre respecte. 

  

-Saber relacionar 

conceptes 

biològics amb el 

entorn, per a així 

assimilar i integrar 

els conceptes. 

-Buscar 

informació 

addicional sobre el 

tema amb altres 

mitjans no 

acadèmics, com a 

Internet o al diari. 

-Recolzar el que 

s‟aprèn en una 

assignatura amb 

coneixements 

d'altres matèries 

per a adquirir una 

comprensió mes 

global. 

-Saber organitzar i 

comprendre els 

propis 

coneixements i 

pensaments 

arribant a ser 

capaç d‟exposar-

los a un oient, així 

com comprendre 

les opinions i 

pensaments dels 

demés. 

(metacognició) 
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Objectius 

Didàctics del 

tema. 

Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber aprendre) 

2. Relacions entre 

gens: Dominància 

i recessió. 

-Com interactuen 

entre si els gens. 

-Comprendre les 

relacions de 

dominància, 

recessió i 

codominància. 

-El que es un 

cromosoma i com 

es troben 

organitzats. 

-Perquè alguns 

trets son mes 

comuns que 

d'altres. 

-Fer i interpretar 

un arbre 

genealògic amb 

trets genètics. 

-Un quadre 

sinòptic senzill 

amb les idees 

principals sobre 

genètica. 

-Que les 

diferències entre 

individus són molt 

petites, una 

qüestió de 

versions diferents 

del mateixos gens. 

 

-Fer servir la 

tècnica del quadre 

sinòptic quan 

calgui relacionar 

conceptes no 

jeràrquics. 

-Conèixer com 

s‟avaluarà la 

tècnica del quadre 

sinòptic al llarg de 

la unitat i ser 

capaç 

d‟optimitzar-ne el 

resultat 

(autoregulació). 
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Objectius 

Didàctics del 

tema. 

Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber aprendre) 

3. Relacionats amb 

la transferència de 

gens i mutació. 

-Els mecanismes 

de transmissió de 

gens de pares a 

fills mitjançant la 

meiosi i la 

construcció de 

gàmetes. 

-Entendre la 

mutació com un 

dels mecanismes 

principals del 

canvi evolutiu. 

-Quines son les 

principals 

malalties 

heretables de 

causa genètica, i 

quines mutacions 

genètiques les 

provoquen. 

-Les 

conseqüències de 

la enginyeria 

genètica i les 

seves 

implicacions. 

-Un  quadre 

sinòptic de 

complexitat 

mitjana, sobre un 

text acadèmic ben 

estructurat. 

- Les grans 

semblances 

genètiques que 

tenim amb els 

nostres 

progenitors. 

- Les enormes 

repercussions que 

l'estudi de la 

genètica pot portar 

al gènere humà, i 

les qüestions 

morals que es 

presenten. 

- A través de la 

comprensió, 

respectar encara 

més a les persones 

amb malalties 

genètiques com el 

síndrome de 

Down. 

 

-Aprendre a 

reconèixer els 

errors propis més 

comuns durant la 

pràctica de la 

tècnica, 

identificar-ne les 

causes i evitar-los. 
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Objectius 

Didàctics del 

tema. 

Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber aprendre) 

4. Relacionats 

amb la influència 

ambiental. 

-Com els gens 

poden expressar-

se o no en funció 

de l'ambient. 

- Com l'entorn de 

l'individu modula-

la  les seves 

característiques, 

interactuant amb 

el sustrat biològic. 

- Quins són els 

hàbits més 

perjudicials que 

poden 

desencadenar 

malalties 

genètiques. 

-Un quadre 

conceptual 

complex, sobre un 

text no acadèmic. 

-La dualitat entre 

natura i cultura 

que ens fa ser com 

som. 

- La importància 

de la cultura per a 

definir a un 

individu. 

- Que la genètica 

és només una base 

del que acabem 

esdevenint. 

  

-Saber reconèixer 

les limitacions de 

la tècnica del 

quadre sinòptic en 

textos no 

acadèmics. 

-Seleccionar els 

textos més adients 

per a la pràctica 

d‟una determinada 

tècnica de síntesi 

d‟informació. 
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8.- Avaluació Global de la UD 

 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

 

Avaluació 

continuada 

Activitat 

participativa a 

classe 

Intervencions debats 

 

30% 

Resolució activitats 

Aportacions al mural 

(fotos:1 punt; notícies: 2 

punts; cites i reflexions 3 

punts) 

Entrega de quadres sinòptics (pràctiques) 
40% 

 Entrega d‟activitats a classe 

Avaluació final Examen / Elaboració quadre sinòptic 30% 

Puntuació extra 
Síntesi/resum pel·lícula Gattaca 

Aportacions al mural home-dona perfectes 
Fins a 1 punt extra 

 

 

 

“La nostra manera d’avaluar als alumnes en Educació Superior té tal impacte en l’aprenentatge dels 

alumnes, que necessitem repensar tot el procés de programació i disseny del currículum i portar l’ 

avaluació a primer pla. Els nostres rols en quant a professors han de canviar radicalment de manera 

que puguem concentrar el nostre temps i energies més en l’avaluació formativa i proporcionar 

feedback als nostres alumnes que en explicar-los la matèria, ja que els alumnes tenen més fàcil accés 

a moltes fonts d’informació”. (Brown 2006)  

Aquesta cita pot semblar molt radical però és el que avui en dia s‟ha començat a aplicar com a Pla 

Bolonya. Nosaltres hem decidit avaluar als alumnes utilitzant una Avaluació formativa, o el que és el 

mateix una avaluació continuada, una avaluació integrada en procés d‟aprenentatge, que ens 

proporcioni feedback constant i que no consti d‟una única instància, tot i que no sent tant radicals com 

Brown, hem incorporat totes les explicacions de la matèria que hem considerat fonamentals. 

Aquesta Avaluació formativa tindrà un pes de nota final del 70%. A més, com que aquesta no té cap 

problema per coexistir amb una Avaluació sumativa, hem decidit també incorporar un examen final, 

amb un pes a la nota final del 30%. Hem inclòs també una avaluació preinstruccional, que no tindrà 
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cap implicació en la nota final, però sí servirà per a què tant  el professor com l‟alumne se n‟adonin de 

quin nivell parteixen. 

Hem decidit triar aquesta manera d‟avaluació per varis motius d‟entre els quals es troben; orientar a 

l‟alumne de com s‟ha d‟estudiar, donar-li oportunitats d‟anar posant-se en pràctica, mostrar el que és 

realment important, augmentar la seva motivació, saber quin és el nivell que s‟espera d‟ells, ademés 

d‟aconseguir un feedback constant tant per part de l‟alumne (veiem què entén i què no) com per part 

del professor (correcions d‟errors)... Però sobretot hem triat aquesta manera d‟avaluar per a fer que 

l‟alumne percebi com a funcionalment necessàries les classes (doncs el nivell d‟absentisme que trobem 

a la nostra classe és bastant alt), per a què aquest estigui motivat, i sobretot per a què vegi que pot 

aprovar l‟assignatura s‟hi s‟esforça una mica a diari, amb el que aconseguim nosaltres també que 

l‟alumne aprengui a diari. 

 

L‟ avaluació continuada constarà de; 

1) L‟actitud participativa a classe que contarà un 30% i que a la vegada es dividirà en: 

·Intervenció als debats” (1 punt) 

·Resolució d‟activitats” (1 punt) 

·Aportacions al mural del quadre sinòptic” (1 punt) 

     Òbviament portar una fotografia que l‟alumne hagi pogut trobar just abans d‟entrar 

en un diari no és el mateix que portar una cita d‟algun autor que l‟alumne haurà d‟haver 

buscat i imprès a casa seva. Així doncs, dintre del punt sencer que compta aquesta 

activitat hem decidit puntuar els següents materials d‟aquesta manera. 

-Fotografies; 0‟1 

-Notícies; 0‟2 

-Cites i reflexions; 0‟3 

Si ha portat quatre cites un mateix dia no li posarem 1 punt sencer directament,  

l‟alumne ha de percebre que el que se li recompensa és l‟esforç del dia a dia i 

l‟assistència a classe. 

 

2) L‟entrega d„activitats i quadres sinòptics fets a classe amb un 40% de pes a la nota final. Les 

activitats seran aquelles que apareixen en el dossier de l‟alumne i els quadres sinòptics les pràctiques 

guiades i autònomes fetes a classe. Un altre cop fem percebre a l‟alumne la importància de 

l‟assistència a classe. Aquesta part és la que més pes en la nota final té perquè aquí es comprova tant el 
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que aprèn a nivell de conceptes de genètica l‟alumne (activitats) com el que aprèn a nivell de quadre 

sinòptic. 

 

L‟avaluació final constarà d‟un examen final on s‟avaluarà també l‟el·laboració d‟un quadre sinòptic 

el qual s‟haurà treballat al llarg de la UD. 

 

També hem inclòs puntuació extra, és a dir que aquest aquell alumne que tingués un 10 i comptés 

amb aquest punt sumaria un 11 en nota final (òbviament la màxima nota és un 10). Aquest punt extra 

s‟aconsegueix amb dues activitats; aportació al mural de l‟activitat “La mentida de la bellesa: Existeix 

la parella perfecta?” i un resum o síntesi de la pel·lícula Gattaca. La primera comptarà 0,2 ja que 

trobem que portar un simple retall d‟una fotografia és ben poc, tot i que volem motivar-los a què ho 

facin. La síntesi de la pel·lícula Gattaca té més pes perquè és una feina que s‟ha de fer a casa. 

L‟alumne haurà de mirar la pel·lícula Gattaca, la qual tracta de la manipulació genètica dels òvuls per 

tenir fills amb els millors caràcters hereditaris dels seus pares.  
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9.- Documentació sobre la UD 

 

 

Llibres i articles 

- Monereo, C. (coord.), Barberà, E., Castelló, M., Miquel, E., Pérez, M.L. i Pozo, J.I. 

(2000). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Visor 

- Monereo, C. (Coord.) et al. (2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. 

Barcelona: Graó 

- Correig, Mª. T., Grau, R., De manuel, J., et al. (1998). El cos humà:forma i funcions. 

Barcelona: Teide.  

- Correig, Mª. T., Grau, R., De manuel, J., et al. (2003). Biologia i Geologia. Ciències de 

la Naturalesa. Barcelona: Teide. 

- Jimeno, A., Saumell, I., i Ugedo, L. (2007). Biologia i Geologia 3.Barcelona: Casals 

- Domènech, M., Jimeno, A., Saumell, I., Suesa, N. i Ugedo, L. (2002). Ciencies de la 

Naturalesa. Biologia i Geologia. Hidros. Barcelona: Casals 

 

 

Documentació digital 

   Pàgines web:  

- http://www.youtube.com/watch?v=5UkNAOrl9Bo&feature=related  

- http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Genetica2/contenidos.htm 

- http://www.cienciasnaturales.es/ 

- http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf 

- http://es.lagunanegra.wikia.com/wiki/Proyecto_G%C3%A9minis 

- http://www.ojocientifico.com/2010/11/22/los-genes-de-la-pubertad-femenina/ 

- http://www.ojocientifico.com/2010/09/04/secreto-de-la-longevidad-en-los-genes-de-la-

hormiga/  

- http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/248447/6/mosquitos-mutantes-contra-el-

dengue.htm 

- http://www.ojocientifico.com/2010/09/21/%C2%BFcomo-sobrevivio-la-vegetacion-de-

chernobyl/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5UkNAOrl9Bo&feature=related
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Genetica2/contenidos.htm
http://www.cienciasnaturales.es/
http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf
http://es.lagunanegra.wikia.com/wiki/Proyecto_G%C3%A9minis
http://www.ojocientifico.com/2010/11/22/los-genes-de-la-pubertad-femenina/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/248447/6/mosquitos-mutantes-contra-el-dengue.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/248447/6/mosquitos-mutantes-contra-el-dengue.htm
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10.- Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 

 

Per atendre la diversitat de la classe ens centrarem en les característiques psicoeducatives d‟aquesta.  

Com la professora no ens les ha proporcionat, les dades que tenim les hem extret a partir de les 

observacions fetes a l‟aula (Veure annex 1). 

 La classe assignada per a la realització d‟aquest treball es tracta d‟una classe nombrosa, de 29 alumnes 

i tots ells repetidors ja sigui d‟aquest últim any o d‟un altre any anterior. Hi trobem un alt  grau 

d‟absència i la majoria d‟alumnes no tenen hàbits d‟estudi.  

Pel que fa a les característiques psicoeducatives del grup classe, quant als coneixements previs, el 

nivell general de l‟aula és baix, ja que quasi tots els alumnes són repetidors i mostren una baixa 

motivació alhora d‟aprendre i pels estudis en general. Així doncs, molts d‟ells presenten hàbits de 

treball i d‟estudi baixos o molt baixos, una autonomia mitjana-baixa i persistència també baixa. Tot 

això podria ser conseqüència d‟una baixa o pobre motivació en quant els estudis acadèmics.  

L‟input al que millor responen és majoritàriament al visual i tàctil, ja que com són joves poc motivats 

tenen dificultats en l‟escolta activa.   

Els hi costa treballar i dur a terme activitats per escrit a classe, en canvi, són participatius quan se‟ls fa 

col·laborar oralment. Per tant, l‟output amb el que se senten més agust és l‟oral.  

Tot i així, s‟ha vist poca interacció cooperativa. Predomina més la interacció individual i, en pocs 

casos, la dominant.  

 

 

 

Vídeos: 

- http://www.youtube.com/watch?v=27Ipud46lAk 

- http://www.youtube.com/watch?v=z71gsU3oZE4&NR=1 

- http://www.youtube.com/watch?v=_ldkjUIy4Wk&feature=bf_next&list=QL&index=5 

- http://www.youtube.com/watch?v=aOICvxXoDB0&feature=bf_next&list=QL&index=4 

http://www.youtube.com/watch?v=27Ipud46lAk
http://www.youtube.com/watch?v=z71gsU3oZE4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=_ldkjUIy4Wk&feature=bf_next&list=QL&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=aOICvxXoDB0&feature=bf_next&list=QL&index=4
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11.- Horari sessions 

 

A continuació destaquem l’horari adaptat a la nostra classe, i la resta és un horari ampliat en el cas que es disposi de més sessions.  

 

Sessió 1  Presentació UD    
Avaluació inicial. ADN I: “Que en sabem, sobre la 

genètica?”  

Sessió 2  Gen/Al·lel  Explicació matèria  ADN II: “Fabricant nous gens”   

Sessió 3  

Genotip/Fenotip  

Presentació Debat: 

Visualització Vídeo  
ADN III: Debat “Hi ha races superiors?”  

Explicació mural: “La 

mentida de la bellesa: 

Existeix la parella 

perfecta?” 

El quadre sinòptic I: “Una nova forma d‟aprendre”  
Sessió 4  

Sessió 5  
Dominància/recessió  

Heterozigot/homozigot  
Explicació matèria  

“La insòlita 

aventura del 

goril·la blanc”  

El quadre sinòptic II: 1ª Pràctica Guiada “Ara 

nosaltres: Desenvolupem el nostre primer 

quadre sinòptic “  

Sessió 6  
Descendència–transmissió de 

trets  

Explicació matèria / ADN IV: “Creant un nou 

individu” 

Mural:  “Home perfecte + Dona perfecta = 

Fills perfectes?”  

Sessió 7  Expressió de gens/ Mutació  
Explicació matèria / “Menjant 

Papallones”  

El quadre sinòptic III: 2ª Pràctica Guiada “Un altre 

cop: Un quadre ple de gens”  

Sessió 8  Mutació  “El teu propi mutant” Debat: “Jugant amb els gens: el futur o un perill?”  

Sessió 9  Factors ambientals  
El quadre sinòptic IV: 3ª Pràctica Guiada 

“Un últim cop tots junts...”  

El quadre sinòptic V: Pràctica autònoma “Ara, tu 

sol!”  

Sessió 10  Valoració/Síntesi  
El quadre sinòptic VI: Pràctica 

Autònoma “Demostra el que has après!”  
Revisió del quadre general i discussió  

Sessió 11                                             Avaluació final (sense quadre sinòptic)   
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      SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Primera part: 1.1  Presentació UD 

Durada: 30 min  

 

Organització aula: Individual  Materials necessaris: vídeo introductori de l„assignatura 

Explicació de 

l'activitat: 

La presentació de l‟assignatura es realitzarà mitjançant un vídeo introductori sobre genètica  i  una petita introducció per part de 

la professora, per a que els alumnes es facin una idea sobre el que es tractarà en les següents sessions referents al tema.  

Procediments: Se‟ls passarà un vídeo als alumnes sobre genètica, el tema que es tractarà les properes setmanes, i la professora farà les 

apuntacions que cregui corresponents o que completin millor el vídeo. Posteriorment se‟ls farà participar a classe preguntant què 

els hi sembla el tema exposat, quins són els aspectes que més els hi interessen, etc. Per veure quina és la motivació inicial  per 

conèixer el tema.  

*El vídeo sobre genètica es troba al cd adjuntat a la guia 

Observacions: La introducció al temari per part de la professora és lliure, segons ella cregui convenient.  
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SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Segona part: 1.2 Avaluació inicial: L‟ADN  I “Què en sabem, sobre la genètica?” 

Durada:   30 min  

 

Organització Aula: Individual  Materials necessaris: 

Explicació de l'activitat: Realització de l‟avaluació inicial per veure els coneixements que disposen els alumnes sobre el tema de genètica. 

L‟avaluació consisteix en que els alumnes posin exemples de trets individuals que diferencien els éssers humans els uns dels 

altres, i després classificar-los en 2 categories diferents (Causa ambiental o genètica).  

Procediments: La professora avaluarà el nivell de coneixements de la classe. Si el nombre d'errors és molt alt, es tornarà a explicar el 

concepte de genètica, sense aprofundir gaire, i explicar el perquè d'alguns errors. Si el concepte de genètica queda clar, es 

pot començar la següent activitat (Sessió 2) en el temps restant. 

La professora ha d'intentar guiar els alumnes cap a aquells trets determinats per la genètica, tot explicant que es tracta de 

factors biològics determinats pels progenitors i, de vegades, modulats per l'ambient. 

Observacions: Els resultats obtinguts d‟aquesta activitat serviran per tenir en compte el nivell dels alumnes respecte la genètica.  
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 2.1 Desenvolupament de conceptes i de procediments: L'ADN (II)  “Fabricant nous gens“ 

Durada: 30 minuts Organització aula: Individual  Materials necessaris: Targetes de paper rectangulars de diferent mida 

Explicació de 

l'activitat: 

Un cop feta la llista de trets genètics a l'activitat d'avaluació inicial, la professora els ha d'escriure tots a la pissarra, de l'estil 

"color del cabell, forma de les orelles, etc", i repartir una sèrie de targetes (sis o set) a cada alumne. Són de diferent mida, 

però s'ha de dir als alumnes que no és rellevant. 

Procediments: Cal que la lletra de les targetes sigui clara i en majúscules. Preferiblement a bolígraf. En un costat, l'alumne ha d'apuntar un 

tret en concret (ex. To de veu) i en l'altre una manifestació determinada del mateix tret (ex. Greu), així fins a omplir les 

targetes. Un cop acabada l‟activitat, la professora ha de recollir les targetes i mesclar-les.  

 

Observacions: És possible que en aquest activitat l'alumne introdueixi trets que, tot i ser influïts pels gens, són modulats per altres factors 

com l'alimentació, com per exemple l'alçada. La professora els pot donar com bons, però cal que introdueixi el concepte de 

que factors ambientals com l'alimentació modulen l'expressió genètica. S‟ha de demanar a l‟alumne que no copiï tots els trets 

de la pissarra, i que provi d'endevinar algun tret genètic que no hi hagi sortit. Com és probable que trets com el grup sanguini 

no hagin sortit encara, s‟explicaran juntament amb el concepte de gen. 

*Abans de realitzar aquesta activitat, s‟explicarà la matèria corresponent al tema 1 (Veure annex 2). 
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SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 3.1 Desenvolupament de valors/actituds: L'ADN (III). Debat “Hi ha races superiors?” 

Durada: 60 minuts 

 

Organització aula: Individual  Materials necessaris: Vídeo sobre el racisme i targetes de l‟activitat ADN (II).  

Explicació de 

l'activitat: 

L‟activitat consisteix en un debat sobre si el racisme té algun sentit. Es presentarà un vídeo relacionat amb el racisme per 

iniciar el debat i generar opinions i discussió. 

Procediments: La professora s‟ha d‟encarregar de moderar el debat i ha d‟ensenyar com en les targetes el color de pell només és un tret de 

molts altres. La docent realitzarà varies preguntes amb la finalitat de qüestionar el sentit del racisme i animar als alumnes a 

participar. Algunes d‟aquestes preguntes poden ser:  Podem afirmar que un gen defineix a tot l‟individu? O són les seves 

eleccions i el seu entorn social el que ens fa ser com som? 

*El vídeo sobre el racisme es troba al cd adjuntat a la guia 

Observacions: El racisme és un tema espinós ja que poden portar problemes, com per exemple que algun alumne es pugui sentir ofès, però 

trobem que el debat és necessari. Se‟ls ha d‟aclarir els dubtes, explicar-los en què tenen raó i en què no, o en què es basen per 

pensar unes coses o altres. La genètica ha estat excusa per a moltes accions i ideologies racistes i xenòfobes, i no podem deixar 

passar l‟oportunitat de transmetre que els gens no determinen a la persona, i molt menys el seu color de pell.  

 

Pretenem donar-los un espai on poder parlar d‟això i unes bases teòriques aprofitant la genètica i un espai de debat amb 

persones de la seva mateixa edat i entorn, tenint a més la oportunitat que un adult (el professor/a) els hi expliqui tot. 

Cal tenir en compte si l‟ambient de la classe és adequat per a la realització d‟aquesta activitat. 

 

Per a la realització del debat, la professora ha de potenciar la participació de tots els alumnes i mantenir un ordre i un clima 

adequat, sense que el debat s‟allunyi dels seus objectius. És imprescindible el respecte dels companys i de les seves opinions. 



                                                                                             
 

 24 

 

 

 

 

  

SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 4.1 Desenvolupament de valors/actituds. Explicació mural: “La mentida de la bellesa: Existeix la parella perfecta?” 

Durada: 20 minuts Organització aula: individual  

 

 Materials necessaris:  

Explicació de l'activitat: Els alumnes hauran de construir una parella “perfecte” (home i dona) a partir de retalls de revistes, a fi d‟esbrinar coms serà 

el fills d‟aquests i si serà “perfecte” com ells. 

Procediments: S‟explicarà als alumnes que durant les dues següents sessions, és a dir, fins arribar a la sessió 6, hauran de portar retalls de 

revistes d‟aquells homes y dones que ells considerin perfectes i  siguin “guapos/es“ segons els seus criteris. Els retalls 

hauran de ser de trets específics i petites parts del cos, sent així ulls, dits, nas, orelles, i no d„una persona sencera. 

Observacions: Aquesta activitat es presenta en aquesta sessió i es durà a terme a la sessió 6.2 quan es disposi del material necessari, aportat 

pels alumnes. 
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SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 4.2 Desenvolupament de conceptes: El quadre sinòptic I: “Una nova forma d‟aprendre” 

Durada: 40 min Organització aula: Individual  Materials necessaris:  

Explicació de l'activitat: S‟explica als alumnes que aprendran una nova tècnica, el quadre sinòptic, per tal d‟adquirir els coneixements de la matèria i 

alhora aplicar el seu ús estratègic tant en aquesta assignatura com en les altres.   

Procediments: La professora presentarà el quadre sinòptic amb les característiques més importants, perquè tinguin una visió general de la  

tècnica. Aquesta s‟utilitzarà per aprendre els coneixements i per avaluar-los. Posteriorment deixarà un marge de temps per a 

resoldre possibles dubtes. 

Observacions: En aquesta sessió introductòria de la tècnica és important que la professora motivi els alumnes respecte l‟ús del quadre 

sinòptic i destaqui la seva importància. 
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat  5.1 Desenvolupament de Conceptes: La dominància i la recessió.  

Durada: 15 min. Organització aula:  individual  Materials necessaris: Targetes grans i petites 

Explicació de l'activitat: L‟activitat consta en fer sortir a dos alumnes davant de la classe, un noi ros i una noia morena. Al noi ros se li donen dues 

targetes petites on hi posa “ros” a cada una. A la noia morena se li dona dues targetes més, però més grans en comparació 

amb les del nen, on a cadascuna hi posa “morena”.  

Hauran de relacionar la mida i pes de les targetes amb els conceptes de dominància i recessió.  

 

Procediments: Per començar, farem dir als alumnes que pensin i diguin quina  targeta  pesa més. Els direm que la que pesa més és la 

“morena” (targeta gran), i els explicarem la relació entre les targetes i els conceptes de dominància i recessió. 

Més endavant, els farem pensar que si tinguessin un fill com seria aquest respecte el color del cabell, tenint en compte que 

cadascú hauria de donar un caràcter (targeta) al seu fill. Així doncs deixarà cadascú una targeta sobre la taula que tenen 

davant i els preguntarem quin caràcter domina a l‟altre. 

 

Observacions: *Els conceptes de dominància i recessió s‟expliquen a través d‟aquesta activitat. (Veure annex 2). 
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 5.2 Desenvolupament de procediments:  “La insòlita aventura del goril·la blanc” 

Durada: 15 minuts Organització aula: Individual  Materials necessaris: Full amb l‟activitat del Floquet de neu 

Explicació de l'activitat: Els alumnes hauran de resoldre el problema del Floquet de Neu. Consisteix en aplicar els conceptes de dominància i 

recessió, i entendre quines condicions s‟haurien de donar per a que surti un goril·la blanc.  

 

Procediments: Es demanarà a cada alumne que llegeixi l‟enunciat de l‟activitat i intenti fer-la individualment. En cas que hi hagi dificultats 

generals, la professora els ajudarà donant-los pautes i pistes per a realitzar-la correctament.  

Observacions: Es proposa aquesta activitat per veure si ha quedat clara l‟explicació de dominància/recessió i per acabar-la de comprendre, 

posant-la en pràctica amb l„activitat del Floquet de neu. 

 

*Veure anunciat a l‟annex, en el dossier d‟activitats dels alumnes.  
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 5.3 Desenvolupament de procediments: Practica guiada 1: “Ara nosaltres: Desenvolupem el nostre primer quadre sinòptic “ 

Durada: 30 minuts Organització aula:  Parelles  Materials necessaris: Activitat pràctica guiada 1 

Explicació de l'activitat: Aquesta pràctica consisteix en fer el primer quadre sinòptic per parelles a partir d‟un text. El text tracta sobre dominància 

recessió. 

 

Procediments: En aquesta sessió es posarà en pràctica la realització del quadre sinòptic. Primer de tot la professora farà un modelatge de 

com es duu a terme aquesta tècnica, incidint en els errors més típics.  

S‟hauran d‟agrupar els alumnes per parelles, i a continuació hauran de llegir el text corresponent (veure annex 3). Cada 

membre del grup llegirà una part diferent, farà un quadre sinòptic corresponent i posteriorment posaran en comú els dos 

quadres sinòptics i faran un integrant tota la informació. Finalment, cada parella haurà d‟entregar el quadre individual i el 

conjunt a la professora perquè avaluï els errors que han comès i donar un feedback concret i detallat per a que els alumes 

sàpiguen en què s‟‟han equivocat i com millorar-ho. 

Observacions: *Els aspectes teòrics i pràctics referents al quadre sinòptic estan adjunts a l‟annex 3, que serviran a la professora com a 

indicacions per a realitzar la sessió.  

* El text a partir del qual es realitzarà el quadre sinòptic es troba a l‟annex 4. 
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SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 6.1 Desenvolupament de conceptes: “Creant un nou individu” 

Durada: 30 minuts Organització Aula: Parelles  Materials necessaris: Targetes de l‟activitat 2.1 “fabricant nous gens”, grapadora o 

anelles. 

Explicació de l'activitat: Els alumnes, en parella, han de construir una cadena de 14 gens, amb la màxima varietat de gens possible. Un cop 

acabada, el conjunt de targetes encadenades simbolitzarà el genoma d‟un individu, i aquestes targetes seran utilitzades 

d‟exemple en les posteriors activitats.  

Procediments: La professora ha de fer seure els alumnes en parelles. Després, ha de repartir de manera aleatòria 14 targetes per grup, o 

més si han faltat alumnes. No ha de quedar cap targeta sense repartir.   

Si els sembla insuficient la “dotació genètica” del seu individu, els alumnes tindran l‟opció d‟ afegir algun tret més. La 

professora explica que cada targeta simbolitza un gen, i que un individu real en té de milers, agrupats en cadenes. Desprès, 

grup per grup, s‟aniran grapant les seves respectives targetes, formant així una cadena simbòlica d‟ADN. Un cop acabat 

l‟activitat, la professora fa posar el nom dels membres de cada grup a la primera targeta de la seva cadena i les recull. 

Observacions: La professora repartirà de manera aleatòria les targetes, així que és probable que alguns dels trets quedin repetits. A no ser 

que es doni una situació exagerada de sis o set targetes de color d‟ulls, no cal prendre cap mesura al respecte. Ajudarà a 

comprendre més endavant que més d‟un gen pot encarregar-se d‟un mateix tret. 
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SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 6.2 Desenvolupament de procediments: Mural “ home i dona perfectes = fills perfectes?” 

 

Durada: 30 min  

 

Organització aula: Classe conjunta  Materials necessaris: Retalls de revistes, tres cartolines grans, tisores, bluetack i    

 retoladors. 

Explicació de 

l'activitat: 

Els alumnes hauran de construir una parella “perfecte” (home i dona) a partir de retalls de revistes, a fi d‟esbrinar coms serà el fill 

d‟aquests i si serà “perfecte” com ells.  

Procediments: Per fer el mural, dividirem els alumnes per parelles i cada una s‟encarregarà de triar una part del cos. (Uns triaran la boca, altres 

el nas...) A mesura que triïn les parts les aniran enganxant a la cartolina. Com el grup classe és de trenta alumnes dividirem les 

parts del cos que han de portar en quinze; perfil de la cara (sobre el que s‟enganxaran els ulls, nas...), ulls, celles, nas, boca, 

orelles, barbeta, cabell, coll, mans, braços, tronc, panxa, cames i peus. 

Un cop acabada la sessió, tindrem construït el mural amb tots els retalls d‟una dona i un home perfectes. El fet que s‟hagin triat 

els elements perfectes per fer una persona no significa que el resultat sigui una persona perfecte, ja que el mural haurà quedat 

bastant a l‟estil caricatura (ulls molt petits, llavis grans...). Aleshores, es preguntarà als alumnes com creuen que sortirà el fill de 

la parella. Serà un fill perfecte? Quins trets heretarà?  

Començarem a construir el fill de la parella agafant els retalls de l‟home i la dona que estan enganxats amb bluetack, així;  els ulls 

de la mare, el nas del pare... I a més inclourem nous retalls que direm que provenen dels avis i besavis, mutacions, etc. 

La conclusió de l‟activitat serà que entren en acció molts factors genètics així com trets heretats dels pares, dels avis, mutacions, 

dominàncies... i això repercuteix al fenotip que hereten els fills. És a dir, no té perquè sortir un fill “perfecte” de la parella 

“perfecte”. 

Observacions: S‟ha de tenir en compte que aquesta activitat pot crear polèmica, ja que l‟aspecte físic és un tema molt important en 

l‟adolescència. Per això creiem que és necessari tractar aquest tema i reflexionar sobre aspectes tant superficials com és 

l‟aparença física d‟una persona.  

Pretenem donar-los un espai on poder parlar d‟això i relacionar temes de la genètica amb preocupacions de la vida quotidiana. 



                                                                                             
 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També és important emfatitzar que la bellesa és un tema subjectiu i explicar com ha evolucionat el concepte de bellesa i com 

varia segons la cultura. Per exemple, en el S. XIX les dones voluptuoses es percebien més belles que les primes. 

Aquesta sessió es pot aprofitar per introduir temes com l‟autoimatge, l‟autoestima, l‟aspecte físic, els prejudicis, etc., i aprofundir 

més en aquests en la sessió de tutoria.  
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SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 7.1 Desenvolupament de conceptes:  “Menjant papallones“ 

Durada: 20 minuts Organització aula: individual   Materials necessaris:  

Explicació de l'activitat: L‟activitat consisteix en explicar com ha afectat la Revolució industrial a les papallones, afavorint la mutació d‟aquelles 

papallones negres millor adaptades al nou context. Per resoldre aquesta activitat, és necessari l‟explicació prèvia del 

concepte mutació.  

Procediments: Els hi demanem als alumnes que llegeixin l‟enunciat de l‟activitat  i els hi fem veure que el canvi que s‟ha produït en les 

soques dels bedolls és una mutació favorable per a les papallones negres.  

La professora haurà de deixar clar el terme mutació i relacionar-lo amb l‟activitat proposada. 

Per veure si s‟ha entès el concepte i l‟exemple de les papallones es formularan una sèrie de preguntes. Per exemple: 

Creieu que aquesta mutació ha comportat avantatges o inconvenients? A qui ha afavorit aquesta mutació? 

Observacions: Posar altres exemples de mutació com l‟albinisme, els polls, entre d‟altres,  per a relacionar-ho amb fets quotidians. Com 

més exemples es posin més clar quedarà el concepte.  

 

Aquesta activitat es podria presentar en un power point per fer-la més amena 

 

*El concepte mutació i expressió de gens s‟haurà d‟explicar abans de presentar aquesta activitat introductòria (veure 

annex 2- teoria-). 

 

*Veure anunciat de l‟activitat en el dossier d‟activitats pels alumnes adjuntat a l‟annex. 
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SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 7.2 Desenvolupament de procediments: Pràctica Guiada II: “Un altre vegada: Un quadre ple de gens” 

Durada: 40 minuts Organització aula: Parelles   Materials necessaris:  Activitat pràctica guiada 2 

Explicació de l'activitat: Aquesta pràctica consisteix en fer un altre quadre sinòptic per practicar i millorar el seu ús. El text a partir del que es farà 

el quadre tracta sobra la mutació.  

 

Procediments: Aquesta pràctica guiada seguirà la mateixa estructura que l‟anterior, però amb la diferència que aquesta vegada la 

professora no farà modelatge. La seva funció consistirà en resoldre els alumnes alhora de fer el quadre sinòptic.  

 

Observacions: *El text a partir del qual es farà el quadre sinòptic es troba a l‟annex 4. 
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SESSIÓ 8 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 8.1 Desenvolupament de procediments: La mutació II.“ El teu propi mutant“ 

Durada: 25 minuts Organització aula: Individual 

 

 Materials necessaris: Targetes de l‟activitat 2.1 “fabricant nous gens” 

Explicació de 

l'activitat: 

L‟activitat consisteix en treure una targeta, afegir-ne una o posar-hi una de diferent color a la cadena de targetes que 

representa l‟ADN d‟un individu, utilitzada fins ara. Així es veuran diferents maneres de com poden formar-se les 

mutacions.  

Procediments: Es farà ús de la cadena de targetes per explicar que les mutacions es donen per un afegit a l‟ADN, una pèrdua d‟un tros, o 

un canvi d‟un tros per un altre. 

Seguirem fent servir la cadena de targetes utilitzada, i en traurem un tros (una tarjeta), n„afegirem un més o en posarem un 

de diferent color. Explicarem en quins moments pot ocòrrer un cas de mutació (meiosi i mitosi). També es pot explicar que 

qualsevol ésser humà pateix moltes mutacions en el seu cos al llarg de la seva vida, però aquestes ni s‟hereten perquè no 

afecten a les cèl·lules sexuals.  

Observacions: Podem posar l‟exemple dels polls, els quals abans era molt fàcil d‟exterminar, però a mesura que sortien nous productes 

per matar-los aquets mutaven per a que aquests productes no els matessin, i així continúament. 
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SESSIÓ 8 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat 8.2 Desenvolupament de valors/actituds:  Debat “Jugant amb els gens: el futur o un perill?” 

Durada: 35 minuts 

 

Organització aula: Individual  Materials necessaris: Vídeo introductori de manipulació genètica 

Explicació de 

l'activitat: 

L‟activitat consisteix en un debat sobre si la manipulació genètica és moral o no, i que opinen sobre diferents casos com la 

manipulació genètica en els humans (com per exemple la clonació) i en les plantes i verdures (transgènics). 

Procediments: El debat haurà de ser moderat per la professora. Pot anar incloent conceptes o idees a mesura que es vagi avançant i 

depenent de la inèrcia que agafi el debat. Per concloure el debat, seria convenient que la professora fes un breu resum 

sobre els aspectes més importants tractats. 

Observacions: Preparar una llista per tenir clar quins conceptes clau es vol que apareguin en el debat. Per exemple; transgènics, clonació, 

manipulació genètica, eugenèsia, moral i amoral, etc... 

Donar una breu explicació del concepte d‟eugenèsia. 

Si les intervencions i els aspectes que van apareixent s‟allunyen de l‟objectiu principal del debat, reconduir-lo novament a 

aquest. Si el debat s‟allarga considerablement i no hi ha prou temps, la sessió pot estendre‟s al pròxim dia.  

*El vídeo sobre manipulació genètica està adjuntat al CD de la guia. 
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SESSIÓ 9 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat  9.1 Practica Guiada III: “Un últim cop tots junts...” 

Durada: 30 min Organització aula: parelles   Materials necessaris:  Activitat pràctica guiada 3 

Explicació de l'activitat: Aquesta pràctica consisteix en fer un altre quadre sinòptic i així tinguin tots els conceptes clars. El text a partir del que es 

farà el quadre tracta sobre els factors ambientals.  

 

Procediments: Aquesta pràctica guiada seguirà la mateixa estructura que les anteriors. 

 

 

Observacions: *El text a partir del qual es farà el quadre sinòptic es troba a l‟annex 4. 
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SESSIÓ 9 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat  9.2 Desenvolupament de procediments. Practica Autònoma I: “Ara, tu sol“ 

Durada: 30 min Organització aula: individual   Materials necessaris: Activitat pràctica autònoma 1 

Explicació de l'activitat: La pràctica autònoma consisteix en la realització d‟un quadre sinòptic a partir d‟una notícia de manera individual i sense 

ajuda de la professora. La notícia està relacionada sobre el gens i a genètica.  

Quan s‟acabi de fer el quadre, s‟entregarà a la professora per a tenir un posterior feedback de l‟activitat i així reflexionar 

sobre els errors i corregir-los per no tornar a cometre les mateixes errades.  

Procediments: L‟alumne, individualment, llegirà la notícia, extraurà les idees principals i ho relacionarà amb els aspectes tractats en la 

teoria. Finalment, elaborarà el quadre sinòptic. Haurà de tenir en compte tots els passos a seguir tractats en les pràctiques 

guiades i els errors comesos anteriorment per tal de no repetir-los. 

  

Observacions: *Les notícies a partir de les quals es farà el quadre sinòptic es troba a l‟annex 5. 
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SESSIÓ 10 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat  10.1 Practica Autònoma II: “Demostra el que has après!” 

Durada: 30 min Organització aula: parelles   Materials necessaris:  

Explicació de l'activitat: La segona pràctica autònoma consisteix en la realització d‟un altre quadre sinòptic a partir d‟una notícia de manera 

individual i sense ajuda de la professora. Hi ha tres opcions de notícies i els alumnes podran triar la que vulguin. 

Quan s‟acabi de fer el quadre, s‟entregarà a la professora per a tenir un posterior feedback de l‟activitat i així reflexionar 

sobre els errors i corregir-los per no tornar a cometre les mateixes errades.  

Procediments: Els procediments seran els mateixos que els de la pràctica autònoma anterior. 

Observacions: *Les notícies a partir de les quals es farà el quadre sinòptic es troba a l‟annex 5. 
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SESSIÓ 10 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Activitat  10.2 Desenvolupament de conceptes: Revisió del quadre general i discussió  

Durada: 30 min Organització aula: individual   Materials necessaris:  

Explicació de l'activitat: Ara que ja està el quadre sinòptic fet i amb les fotos, notícies, retalls de revistes i diaris, etc., enganxats on correspon, 

s‟haurà de valora si està tot col·locat correctament o s‟ha de fer algun canvi. 

Seria adient comentar què els hi sembla el resultat final del mural així com el procés que s‟ha dut a terme per a realitzar-lo. 

 

Procediments: La professora comentarà el mural finalitzat i entre tots analitzaran les relaciones que s‟han establert per consolidar la 

matèria. En cas que s‟observi algun error en la posició d‟algun concepte o fotografia, noticia, ... contrastar-ho entre tota la 

classe i corregir-ho en el mural. 

Observacions: *Per veure un possible exemple del quadre final, veure diapositiva 15 del Powerpoint de l‟annex. 
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**Hem proposat activitats suplementàries per aquells alumnes que tinguin un ritme més accelerat i acabin la feina abans que la resta (Veure 

annex 6 ). 

 

 

SESSIÓ 11 DATA: .../..../..... AULA: ...... 

Avaluació final  Avaluació final 

Durada: 60 min Organització aula: individual   Materials necessaris: Full examen 

Explicació de l'activitat: Els alumnes realitzaran una prova final per avaluar els coneixements adquirits d‟aquesta matèria 

Procediments:  

Observacions: *Hi ha dos tipus d‟exàmens. Un pel cas pràctic real i l‟altre per al cas ampliat (veure annex 7 i 8 respectivament). 

*Per a la correcció dels dos tipus d‟examen, veure annex 9 i 10) 

 

En el cas ampliat s‟avaluarà la tècnica del quadre sinòptic i més matèria, ja que el nombre de sessions és major i s‟ha pogut 

profunditzar més en el temari i la tècnica.  
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12.- Orientacions generals 

 

Es defineix al terme Orientació educativa com a eix transversal del currículum, present en els actes 

que emprèn el docent en el context escolar i extraescolar. 

 

Al llarg de la vida i de la carrera docent es donen moltes situacions crítiques en les quals s‟han de 

prendre decisions importants i de llarg abast. Un cop donades aquestes situacions s‟aprèn a respondre 

de manera efectiva, però en tot allò que és nou de vegades és difícil saber què fer. És per això que és 

convenient proporcionar, en certa mesura, ajuda adequada per a decidir correctament. Així doncs 

s‟ha inclòs en aquest treball dos apartats que van molt lligats entre sí; orientacions metodològiques i 

actitud docent, uns serveis dirigits a ajudar al docent a entendre la inèrcia que es pretén agafar amb 

aquesta unitat didàctica i entendre quin tipus de respostes i problemes es poden donar en aquesta, 

ajudant així a escollir entre les vàries alternatives que se li hagin pogut ocórrer al docent, la més 

indicada. 

 

És necessari també, incloure en aquest apartat un punt que parli de l‟Atenció a la diversitat. Avui dia 

rondem els set mil milions de persones al món, i cada una d‟elles és única i diferent. És lògic doncs 

pensar, que en una classe amb una mitja de 30 alumnes hi hagi una gran diversitat en tots els 

aspectes, incloent i emfatitzant l‟aspecte acadèmic, perceptiu i cognitiu. Així doncs cada alumne pot 

presentar diferents ritmes d‟aprenentatge, de coneixements previs, de nivells d‟autonomia, de 

preferències d‟entrada i sortida d‟informació, de persistència segons el grau de concentració, de 

preferències d‟agrupament, d‟hàbits de treball o de modalitats d‟interacció segons les formes de 

participació, i cada una amb més o menys dificultat per dur a terme un procés d‟aprenentatge. Per a 

atendre a la diversitat existeixen diferents mesures.  

-Mesures de segregació en que l‟alumne ha d‟aprendre aquelles habilitats que li permetin 

desenvolupar-se en un món paral·lel al “normal” o “dominant”. I correspon a les escoles d‟educació 

especial, agrupació per nivells, programes de rehabilitació-educació... 

-Mesures basades en la compensació en que ‟alumne ha d‟aprendre aquelles habilitats que li 

permetin adaptar-se a un món “normal” o “dominant”. Així com Agrupaments flexibles, tallers-aules 

funcionals, adequacions curriculars, contractes d‟activitat... 

-Mesures basades en la inclusió en que tots els alumnes han d‟aprendre aquelles habilitats que els 

permetin desenvolupar-se en un món compartit.  Corresponen a crèdits variables, treball per 

projectes, agrupaments flexibles dins l‟aula, aprenentatge cooperatiu, avaluació per portafolis, crèdits 
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variables, ensenyament compartit….És precisament aquesta última mesura la que farem servir per 

atendre a la diversitat a la nostra classe amb la nostra UD. Ens fixarem doncs en com aprèn l‟alumne, 

marcarem uns objectius d‟aprenentatge mínims i optatius per a què tot alumne sigui abarcat,  farem 

agrupaments de diversos tipus entre alumnes, i inclourem una avaluació en que l‟alumne sigui 

comparat amb ell mateix, una avaluació individual. 
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Orientacions metodològiques 

 

 Ensenyar la tècnica de quadre sinòptic i fomentar el seu ús estratègic en tres moments diferents:  

a) Presentació de la tècnica  

b) Pràctica guiada 

c) Pràctica autònoma 

 S‟ha posat èmfasi en el treball a classe ja que és un grup amb pocs hàbits de treball, especialment a casa.  

 S‟han programat activitats motivadores com murals i debats adaptant-nos a les característiques d‟input i output de la classe, 

caracteritzades per ser visuals i tàctils respecte a l‟input, i orals pel que fa a l‟ouput.  Alhora que  es propicia també  una actitud 

participativa.  

 S‟ha tingut en compte una determinada flexibilitat en el nombre de participants d‟algunes activitats, ja que coneixem l‟alt grau d‟absència 

en aquest grup classe.  

 Sabem que aquest tipus d‟avaluació continuada pot semblar molt costosa i presentar molts problemes al principi. Per això trobem 

necessari donar alguns consells i aclariments. 

a) Problemes amb un mateix (docent que imparteix aquest tipus de avaluació). 

           - Treball extra que pot suposar el preparar aquestes avaluacions; el canvi no té perquè ser de cop. Si el docent es prepara un 

material per enguany, al següent pot utilitzar aquest més el que afegeixi, i amb els anys s‟aconseguirà tenir un material útil i complet. A 

més això ens permet experimentar i augmentar la motivació com a docents. 

          -  La correcció i la incomoditat de la correcció; generalment aquestes breus avaluacions es corregeixen amb molta facilitat i d‟un  



                                                                                             
 

 44 

 

cop d‟ull. A més moltes d‟elles es poden fer en grup amb els mateixos alumnes durant la classe, comentant així les respostes i els dubtes, 

proporcionant un bon feedback. 

           - Si pregunto tot durant el curs, que em queda per a l‟examen final ?; Es pot preguntar el mateix però d‟una altra manera, amb un 

altre cas, un altre exemple...  A més no es pregunta tot durant el curs i el que realment és important és el COM es pregunta més que el 

QUÈ es pregunta. 

 

b) Problemes amb els alumnes. 

          - De vegades els alumnes davant tanta feina, i més si són alumnes amb tendència a inhibir-se de la tasca i a l‟absentisme,  poden 

desmotivar-se més encara del que ja ho estaven. És molt important fer veure la necessitat d‟anar a classe, de que aquesta avaluació 

continuada forma part del seu procés d‟aprenentatge, que té més activitat didàctica que de examen. Se‟ls ha d‟explicar que venint a classe i 

fent bé la feina poden aprovar la assignatura sense casi haver de fer l‟examen i que a més si ho fan així sabran fer l‟examen amb poca 

preparació a casa.  

 

c) Problemes amb els altres professors. 

          - En algunes determinades cultures acadèmiques, i sense anar més enllà en alguns professors en concret, un determinat percentatge 

de fracassos (suspesos) és un indicador important de nivell d‟exigència. Això pot condicionar que alguns professors critiquin el fet de que 

s‟aprovi a alumnes que suspenen en les altres assignatures, sospitant que aquests resultats no es deuen a que aquests alumnes aprenguin 

millor, sinó que el professor (per exemple)... 

          - Baixa el nivell d‟exigència 
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                    - Es treu de sobre els problemes amb els alumnes 

 

          - Elimina o miniminitza el treball extra que suposen els exàmens en segones convocatòries 

          - Aconsegueix unes avaluacions més benèvoles dels alumnes... 

Aquestes explicacions poden ser correctes en alguns casos, però en molts és una valoració esbiaixada de la realitat concreta: pot haver 

menys suspesos pel simple fet de que els alumnes hagin après millor. El seu treball li ha costat al docent fer-ho. Un professor amb política 

didàctica de avaluació freqüent, orienta a corregir errors a temps, a ensenyar a estudiar, a donar segones oportunitats, a reforçar l‟estudi 

constant, a anar pujant (i no baixant) el nivell d‟exigència poca a poc tot i que donant més facilitats, a motivar i reforçar la confiança de 

l‟alumne... 

        -Un altre problema freqüent és la queixa d‟alguns professor pel fet de  que els alumnes estan tant centrats en la nostra matèria pel fet 

de tenir treball constant que s‟obliden de les altres matèries. Això és un problema que queda superat pel fet de que els alumne no tindran 

feines per a casa i el treball és durà a terme dins de la nostra hora de matèria. 
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Actitud docent 

 

 La professora ha de transmetre als alumnes la importància d‟un ensenyament infusionat, aprendre de manera conjunta l‟estratègia i 

la matèria. Ha de propiciar un tipus d‟aprenentatge més cohesionat i profund.  

 

 Fomentar l‟ús estratègic de la tècnica, en quin moment és adequat o no aplicar-la. 

 

 Motivar als alumnes per assistir a classe, factor clau per poder seguir l‟assignatura.  

 

 Potenciar  la participació  i la implicació dels alumnes en les activitats de classe. 

 

 Proporcionar feedback als alumnes,  mostrar com i on s‟han equivocat, així com ensenyar que ha de fer per corregir-ho. Això 

facilita la reflexió sobre el seu propi aprenentatge. 

 

 Promoure un clima a l‟aula que afavoreixi assumir reptes i explorar noves qüestions. 

 

 Mostrar la importància de l‟avaluació formativa (continua): 

 

o Ajuda a aprendre a l‟alumne 

o Condiciona un estudi intel·ligent 

o Corregeix errors a temps  
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Atenció a la diversitat 

 

 

 Grup homogeni, ja que els alumnes mostren dificultats a nivell global. 

 UD adaptada a les necessitats d‟atenció i motivació del grup classe mitjançant activitats atractives i relacionades amb la vida 

quotidiana. 

 Activitats addicionals i d‟ampliació per alumnes amb  major rendiment i/o velocitat alhora de fer les diferents tasques. 

 UD en català per a facilitar la integració lingüística dels alumnes d‟acollida i reforçar-la en la resta dels alumnes.  

 Algunes activitats han estat organitzades per a ser treballades en parella, ja que d‟aquesta manera hi ha una major organització i un 

millor rendiment a l‟aula.  

 L‟avaluació del temari serà individual, per tal d‟analitzar els progressos individuals de cada alumne. 
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13.- Conclusions 

Aquest treball és una gran ajuda per entendre què ens podem trobar realment, el dia que, com a psicòlegs d‟algun centre d‟educació, 

intentem posar en pràctica la sèrie de coneixements que se‟ns ha impartit en aquesta assignatura.  

Així primer, hem après que s‟ha de tenir en compte en tot moment al docent, amb el qual s‟ha d‟establir una forta relació fomentant, 

sobretot, el compromís per part d‟aquest, la motivació i les ganes de canviar tot allò que no funciona. Així doncs, va ser un fracàs al 

principi, quan vam començar a treballar una unitat didàctica que finalment no arribaríem a desenvolupar ja que el tema era diferent 

a l‟actual.  

La professora que ens va ser assignada no va explicitar quin temari tractaríem i al veure que no es posava en contacte amb nosaltres 

tot i haver-ho intentat vàries vegades per part nostre, vam haver de prendre la iniciativa i triar un tema  relacionat amb les ciències 

naturals per a poder començar a fer alguna cosa. Concretament, vam triar el tema de les plaques tectòniques (terratrèmols i volcans) 

al qual vam anomenar “Catàstrofes!”. 

 Ja havent passat un parell de setmanes, vam aconseguir una resposta, la qual ens feia tornar a començar, doncs la unitat didàctica 

que hauríem de treballar era la “Genètica”. Vam començar a recopilar informació sobre el tema, fer observacions a la classe i 

aconseguir una cita amb la professora per a què ens ajudés una mica a entendre amb quin tipus d‟alumnes tractaríem. Va ser llavors 

quan vam topar amb el següent obstacle, la professora no creia adient “categoritzar els alumnes” segons si eren cooperatius, si 

anaven més o menys ràpid aprenent, l‟input-output amb el que els relacionava... El que volem donar a entendre amb tot això és que 

realment és necessària l‟ajuda del docent, és difícil partir de zero i és molt important la seva visió sobre la classe i els alumnes per 

adequar-nos a la classe. 
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Un cop feta les observacions de la classe,  ens vam adonar que els alumnes presentaven vàries dificultats, referint-nos amb això, a 

que eren incapaços de fer feina a casa, de portar el llibre de text a classe, d‟escoltar més de deu minuts seguits,  s‟inhibien de la 

tasca a fer, i sobretot, i pot ser el pitjor dels problemes, el gran absentisme que es donava a classe.  

Ens vam centrar doncs totalment en les característiques de la classe, tant, que vam oblidar per complet l‟objectiu principal del 

projecte: fomentar l‟ús estratègic de l‟aprenentatge. Així doncs vam dedicar gran part del nostre temps a programar classes, de tal 

manera que s‟impartissin explicacions de la matèria molt bàsiques, clares, senzilles i breus. Intentàvem deixar de banda llibres, 

deures, i fins i tot lectures.  A més, se‟ns va afegir a la llista d‟obstacles, el fet que tan sols disposàvem de tres sessions per explicar 

la matèria, cosa que no ens donava per molt més que donar explicacions bàsiques sobre la matèria. Amb deu minuts d‟atenció 

diària, les poques sessions que disposàvem (tres hores), el nivell d‟hàbits d‟estudi dels alumnes, i el gran absentisme escolar  vam 

adonar-nos que l‟ensenyament de la tècnica i el seu ús estratègic era molt difícil de dur a terme. 

Hem optat per ajustar-nos a les característiques de la nostra classe, però també hem decidit ampliar aquest programa (un total de 10 

sessions) per aconseguir un aprenentatge més profund. 

Com a opinió de tots els membres del grup ha estat una experiència molt positiva i fructífera, doncs el fet de posar en pràctica tot 

coneixement, sempre és una gran ajuda. 

En definitiva, hem après molt realitzant aquest treball i ens ha donat una visió més propera respecte allò que significa “un 

aprenentatge estratègic” i la seva gran utilitat en quant a la formació dels alumnes. Per últim, volem agrair al centre IES Cubelles 

per donar l‟opció als estudiants de la UAB de tractar directament amb els seus alumnes i contribuir a un ensenyament de més 

qualitat.  


