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TREBALL

Haureu de fer un treball en grup 
sobre el DNA i els cromosomes.

Aquest treball consistirà en la 
construcció d’una maqueta i la 
presentació d’una sèrie de conceptes 
que més endavant queden pautats.



QUÈ HAUREM DE 
PRESENTAR?

1- Maqueta del DNA, cromatina i cromosomes.

2- Explicació dels descobridors/a  del DNA

3- Explicació del què és l’ADN i de què està 
constituït.

4- Què són els cromosomes i de què estan formats. 

5- Funció del DNA i dels cromosomes.

6- Explicar la relació d’aquests conceptes amb el 
gen.

7- Explicar el procés què us hagi tocat:  
replicació, transcripció ,traducció, mitosi i 
meiosi.



COM HO FAREM?FAREM?

 1- Posarem en 
comú amb els nostre
grup què sabem abans
de començar.

 2- Estudiarem a fons
els conceptes que hem
de construir 

 3- Triarem el 
material per construir 
la maqueta.

 4- Triarem com volem
explicar el procés que 
ens ha tocat: cançó, 
teatre, mural, …NO ES 
POT UTILITZAR CAP 
EINA DIGITAL

 5- Planificarem bé què
fa cada membre del grup: 
MAPA DE TASQUES.

 6- Ens posarem a 
treballar: construir 
maqueta, preparar guió
del què hem d’explicar, …

 7- Farem l ‘e-portfoli del 
nostre treball
col·laboratiu(digital)



QUÈ SABEU ABANS DE 
COMENÇAR?

 Defineix els conceptes 
següents ( abans 
d’estudiar-los)o digues el 
què en saps:

ADN,  cromosomes, 
cromatina, gen, 
mitosis, meiosis, 
descobriment de 
l’ADN, replicació, 
transcripció i 
traducció de l’ADN.



COM AVALUAREM?

AVALUACIÓ 
EXPOSICIÓ/MAQUETA

 Procés de construcció de la 
maqueta i de treball a l’aula

 Creativitat i originalitat de la 
maqueta

 Dinamisme ,seguretat i 
modulació de la veu en 
l’exposició

 Nivell del tema desenvolupat

 Organització de l’exposició
(introducció, desenvolupament, 
conclusió) i temps .

COAVALUACIÓ I 
AUTOAVAUACIÓ

 La farem a 
partir del porfoli
que teniu pautat
a part i de 
l’valuació de la 
resta de grups.

 És important en 
aquest document
sigueu reflexius
i sincers.



RECORDEU

 Repartiu-vos bé la feina 

entre els membres del grup i col·laboreu 
equitativament.

 No podreu llegir la informació. Heu de fer 
l’esforç d’entendre el què explicareu per 
poder –ho transmetre als demés.

 Cada presentació serà d’uns 15 minuts ( 
10 min. Maqueta i concepteS 5 min 
porfoli)

 Heu d’estructurar bé la presentació amb: 
INTRODUCCIÓ, DESENVOLUPAMENT I 
CONCLUSIÓ.

Heu de tenir en compte què s’avalua.


