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•Podem dir que els gens determinen a un individu? És correcte valorar algú
només pels seus orígens genètics?

•Per què són tan importants els descobriments sobre el genoma humà?
Quines poden ser les seves repercussions en el futur?

•Per què sembla que alguns trets són més comuns que altres, com els ulls
marrons o el cabell fosc?

•Què és la mutació? Sabries posar algun exemple de mutació que sigui
relativament comú a la natura?

•Per què normalment els pares amb sobrepès tenen fills amb la mateixa
malaltia? Es això explicat sempre per la genètica?



Sessió 1 Presentació UD (30 min) Avaluació inicial. ADN I: “Que en sabem, sobre la genètica?” (30 min)

Sessió 2 Gen/Al·lel Explicació matèria (30 min) ADN II: “Fabricant nous gens”  (30 min)

Sessió 3

Genotip/Fenotip 

Presentació Debat: Visualització Vídeo 

(15 min)
ADN III: Debat “Hi ha races superiors?” 45 min)

Explicació mural: “La mentida de la 

bellesa: Existeix la parella perfecta?” 

(15 min)

El quadre sinòptic I: “Una nova forma d’aprendre” (45 min)Sessió 4

Sessió 5
Dominància/recessió

Heterozigot/homozigot 
Explicació matèria (15 min) 

“La insòlita aventura del 

goril·la blanc” (15 min)

El quadre sinòptic II: 1ª Pràctica Guiada “Ara nosaltres: 

Desenvolupem el nostre primer quadre sinòptic “ (30 min)

Sessió 6
Descendència–

transmissió de trets 
Explicació matèria / ADN IV: “Creant un nou individu” (30 min) Mural:  “Home perfecte + Dona perfecta = Fills perfectes?” (30 min)

Sessió 7
Expressió de gens/ 

Mutació 
Explicació matèria / “Menjant Papallones” (20 min)

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

gens” (40 min)

Sessió 8 Mutació “El teu propi mutant”  (25 min) Debat: “Jugant amb els gens: el futur o un perill?” (35 min)

Sessió 9 Factors ambientals 
El quadre sinòptic IV: 3ª Pràctica Guiada “Un últim cop 

tots junts...” (30 min)
El quadre sinòptic V: Pràctica autònoma “Ara, tu sol!” (30 min)

Sessió 10 Valoració/Síntesi 
El quadre sinòptic VI: Pràctica Autònoma “Demostra el 

que has après!” (30 min)
Revisió del quadre general i discussió (30 min)

Sessió 11 Avaluació final (amb quadre sinòptic)  (60 min)



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)  



CARACTERÍSTIQUES MESURES EN LA UD

• Grup de repetidors

• Classe nombrosa

• Sense hàbits d’estudi

• Falta de motivació

• Alt grau d’absència escolar

• Falta de coneixements  previs

• Presència d’alumnes d’acollida

• Èmfasi en el treball a classe

• Explicació pas a pas dels continguts de 
menor a major complexitat.

• Activitats motivadores (Murals i 
debats)

• Flexibilitat en el nombre de participants 
en les activitats



• Els alumnes mostren dificultats a nivell global grup homogeni

• UD adaptada a les necessitats del grup classe (Dificultats en motivació i atenció)

• Activitats addicionals i ampliacions per alumnes de major rendiment

• Integració lingüística dels alumnes d’acollida UD en català

• Treball en parelles major organització i rendiment



COMPLEMENTARIETAT ENTRE MATÈRIES

Genètica

C.Socials

Tecnologia

Història

Tutoria





• Mural quadre sinòptic  Presentació del temari de forma infusionada

• Modelatge per part del professor, emfatitzant els errors típics

• S’amplia gradualment segons  s’avança el temari amb:

1. Nous conceptes i continguts

2. Imatges

3. Retalls de diari Aportats pels alumnes 

4. Cites i reflexions







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



Aquesta UD té la intenció de:

• Ensenyar la tècnica del quadre sinòptic i fomentar el seu us estratègic

• Motivar els alumnes mitjançant:

• Activitats visuals com tallers i murals

• Presentacions de continguts de manera atractiva (Sèrie i pel·lícules)

• Relacions entre el temari i la vida quotidiana  (Recerca de notícies)

• Propiciar una actitud participativa (discussions i debats)

• Fomentar l’ús del català entre els alumnes d’acollida




