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PROGRAMACIÓ ACTIVITATS MOTXILLA BIOCLIMÀTICA 

Durada: 20 hores       Ubicació: Primer Trimestre 

1) INTRODUCCIÓ 

Aquesta pràctica és plantejada des de l’Equip de millora de manera que tingui com a objectiu principal la 

dinamització del grup classe,  el treball en equip, la cohesió,  i ampliar els coneixements sobre la mesura 

de les magnituds físiques i el mètode de treball dels científics.  

Per fer-ho utilitzarem el recurs educatiu de La motxilla Bioclimàtica  que té com a finalitat apropar 

l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions tant rellevants socialment i 

significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut, 

des d'una òptica experimental i vivencial. La motxilla bioclimàtica parteix del material elaborat pels 

professionals del camp d'aprenentatge "Les Obagues" de Juneda 

2) TREBALL  COMPETENCIAL 

COMPETÈNCIA PRÒPIA:  COMETÈNCIA CIENTÍFICA 

Utilitzar, en situacions quotidianes, les estratègies pròpies del treball científic, com ara el plantejament de 

problemes, la formulació i la comprovació experimental d’hipòtesis i la interpretació dels resultats. 

Adoptar l’hàbit d’assignar a cada magnitud física la seva unitat corresponent i reconèixer el caràcter 

aproximat de la mesura. 

Continguts  Objectius didàctics  

• Indagació de fenòmens naturals i de la vida 

quotidiana . 

• Objectes i processos de la vida quotidiana . 

• Transformació d’unitats i expressió de 

quantitats en notació científica amb la seva 

magnitud. 

• Expressió d’una mesura experimental amb les 

seves xifres significatives. 

• Construcció de models científics.  

• Normes de seguretat. 

• Reconeixement del símbols de perillositat. 

• Utilització d’instruments bàsics de mesura amb 

un grau creixent de precisió. 

• Treball de camp  i experimentació . 

• Promoure l’experimentació directa per disposar 

d’arguments per tal d’incorporar la gestió de 

l’energia a la vida quotidiana. 

• Viure la relació entre la salut i la qualitat de 

l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la 

nostra activitat diària. 

• Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies 

en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i aprecia r-

ne la seva eficiència. 

• Conèixer les diferents etapes del mètode científic i 

utilitzar-lo per interpretar fenòmens naturals rebutjant 

activitats pseudo-científiques. 
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• Mirada crítica . • Associar a cada magnitud la seva unitat i transformar-

la amb factors de conversió. 

• Aprendre el funcionament d’alguns instruments de 

mesura en el laboratori. 

• Saber les normes de seguretat i higiene. 

CONTRIBUCIÓ A L’ASSOLIMENT DE LA RESTA DE COMPETENC IES BÀSIQUES 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual:   

Expressar i interpretar missatges utilitzant el llenguatge científic amb propietat. 

Continguts  Objectius didàctics  

• Valoració de la utilitat d’un vocabulari específic 

per  a rebre i transmetre informació científica. 

• Redactar informes i utilitzar llenguatge científic. 

Competència tractament de la informació i competènc ia digital:  

Valorar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a divulgar informació científica. 

Continguts  Objectius didàctics  

• Organització de les dades experimentals en 

taules i elaboració i interpretació de gràfics. 

• Comprendre la importància d’organitzar les dades 

numèriques en forma de taules, així com d’utilitzar 

representacions gràfiques per interpretar els resultats 

d’una experiència. 

Competència social i ciutadana:  

Conèixer les normes de seguretat  i els símbols de perill dels aparells de mesura. 

Continguts  Objectius didàctics  

• Reconeixement de la importància del treball 

col·lectiu en la realització d’experiències. 

• Valoració de la utilitat dels símbols de perill en 

els aparells de mesura. 

• Participar de manera responsable, activa i solidària 

en la planificació i realització d’activitats científiques. 

• Saber les normes de seguretat i higiene. 

Competència matemàtica 

Fer ús  del llenguatge matemàtic per expressar dades i idees sobre la naturalesa. 

Continguts  Objectius didàctics  

• Rigor en l’aplicació d’equacions i realització de 

càlculs. 

• Utilitzar correctament la calculadora científica i aplicar 

les equacions. 

Competència autonomia i iniciativa personal 

Utilitzar correctament el material de la motxilla bioclimàtica. 

Continguts  Objectius didàctics  
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• Valoració crítica de la utilitat del mètode 

científic per al desenvolupament de les ciències 

• Ús correcte del material de la motxilla 

bioclimàtica. 

• Respecte per les normes de seguretat. 

• Valoració per la pulcritud i rigorositat en la 

presentació dels resultats. 

• Preguntar-se la importància del mètode científic. 

• Usar correctament el material de la motxilla. 

• Respectar les normes de seguretat. 

• Ser pulcre i coherent en la presentació dels resultats. 

3) ACTIVITATS ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

TIPUS 
(1) 

TÍTOL ACTIVITAT 
AGRUPAMENT 

(2) 
ESPAI 

MATERIALS I 

RECURSOS(3) 

METODOLOGIA 
(4) 

TEMPS 

I 
Preparació unitat: petit 
qüestionari oral 

Gran grup (GG) Aula 
ordinària 

MH, 
Qüestionari 
preguntes 

DG, CD 5’ 

D 
Pràctica 1:La qualitat 
ambiental a l’aula. 
Presa de dades. 

Per trios i 
individual 

Aula 
ordinària 

MH, DP1, 
motxilla Bio. 

CD, TE, PI, IM, 
ER, AT 

50’ 

D 
Pràctica 1:La qualitat 
ambiental a l’aula. 
Gestió de les dades 

Per trios i 
individual 

Aula 
Informàtica 

MH, DP1, 
motxilla Bio. 

CD, TIC, ER, IM 55’ 

S 

Pràctica 1:La qualitat 
ambiental a l’aula. 
Gestió de les dades i 
anàlisi dels resultats 

Per trios i 
individual 

Aula 
ordinària 

MH, DP1, 
motxilla Bio. 

TE, PI, IM, AT 55’ 

S 

Pràctica 1:La qualitat 
ambiental a l’aula. 
Posada en comú i 
conclusions 

Per trios i 
individual 

Aula 
ordinària 

MH, DP1, 
motxilla Bio 

DG, CD, AT, RP 55’ 

I 
El mundo de Beakman: 
The scientific method 

GG Aula 
ordinària 

MH DG 6’ 

D 

Pràctica 2: Quin 
hivernacles és més 
eficient? 
Presa de dades (*) 

Grups de 3 o 4 Hivernacle MH, DP2, 
motxilla Bio 

TE, PI, AT 20’ 

D 

Pràctica 2: Quin 
hivernacles és més 
eficient? 
Anàlisi de les dades.  

GG. Grups de 3 o 
4 

Hivernacle MH, DP2, 
motxilla Bio 

CD, TIC 55’ 

S 

Pràctica 2: Quin 
hivernacles és més 
eficient? 
Conclusions. 

GG. Grups de 3 o 
4 

Hivernacle MH, DP2, 
motxilla Bio 

CD, DG, RP 55’ 

S Activitat Avaluació final Grups de 3 o 4 Aula 
ordinària 

MH CD 55’ 

 (1) I: Activitat inicial, D: Activitat desenvolupament, S: Activitat de síntesi.    (2) GG: Gran Grup 

(3) MH: material habitual ( llibre de text, pissarra, ordinador amb projector, connexió xarxa).  DP: Dossier pràctiques 

(4) CD: Comandament directe. IM: Imitació de models. ER: ensenyament recíproc. DG: Descobriment guiat. TIC: Aprenentatge basat en les 

TIC 

TE: El treball experimental. AT: Assignació de tasques o treball en petit grup. RP: Resolució i plantejament de problemes reals. PI: Petites 

investigacions 

(*) Aquesta sessió es repeteix cada dia dues vegades a les 9:00 i a la 13:00 cada dia durant tres setmanes. 
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4) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

ACTIVITATS D’APROFUNDIMENT 

Per aquells alumnes més capaços tinc previst activitats del tipus: 

• Fitxa 1. L’alumne ha trobar la relació entre unitats pocs usuals amb les del SI. 

• Veure reportatge del programa Què Qui Com,  Catalunya i el metre  i realitzar un resum amb 

conclusions personals. 

ACTIVITATS DE REFORÇ 

Proposo que certs alumnes realitzin les activitats del tipus: 

• Fer un resum/esquema de les pràctiques amb el seu mapa conceptual amb les idees clau. 

• A més hi haurà més control a alumnes amb certes conductes o dificultats degut a la perillositat de la 

manipulació dels aparells. 

5) AVALUACIÓ 

CRITERIS AVALUACIÓ 

• Realitzar canvis d’unitats per diferents magnituds: massa, longitud, temps, volum, temperatura, etc. 

• Aplicar adequadament les unitats del SI en la resolució de problemes. 

• Organitzar les dades obtingudes en un experiment en forma de taula. 

• Utilitzar la calculadora científica per operar amb números alts, utilitzant les potències de 10. 

• Representar gràficament les dades emprant, si és possible alguna eina informàtica. 

• Dissenyar experiments i aplicar el mètode científic a un problema donat. 

• Realitzar informes científics. 

• Utilitzar correctament el llenguatge tècnic i conèixer els sinònims  utilitzats a la vida quotidiana. 

• Diferenciar el material utilitzat.. 

• Aplicar correctament les normes de seguretat i higiene. 

INSTRUMENTS O MÈTODES UTILITZATS 

• Graella d’observacions de comportament a l’aula i als hivernacles. 

• Lliurament del dossier més exercicis proposats. 

• Assoliment dels conceptes treballats i idees aportades. 

• Activitat avaluació (vídeo, exposició oral, petit qüestionari...) 

• Autoavaluació (valoració o síntesi final individual sobre la pròpia tasca). 

6) REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA 

El recurs de la Motxilla Bioclimàtica ens ha ajudat  per una banda a complir els objectius 

establerts (equip de millora, avaluació MP01 UF1, acostar l’alumne a la ciència...) i per 

altra a desenvolupar una experiència que ha englobat a tots els primers cursos de grau 
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mitjà. 

En general, l’experiència ha anat força bé tenint en compte el volum d’alumnes i 

professors que han estat implicats. Tot i així, la temporització per a l’anàlisi de dades i per 

extreure conclusions ha sigut escueta, crec que en certa manera la estimació no ha sigut 

prou acurada ja que era la primera vegada que utilitzàvem la MB.  


