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1. Repartició dels temes a investigar: 

    GRUP 1:  Regne Animal 

    GRUP 2:  Regne Plantes 

   GRUP 3:  Regne Monera 

   GRUP 4:  Regne Protoctist 

   GRUP 5:  Regne Fongs 

   GRUP 6:  Virus 



2. Distribució de les preguntes realitzades durant 
les converses: 
 
 Regne Animal: 
Només els insectes són invertebrats? 
Quant de temps viuen els animals? 
Com neixen els escarabats? Fan ous? 
 
Regne Plantes: 
Totes les plantes són pluricel·lulars? 
De què estan fetes les plantes? 
Les plantes són com a fàbriques? 
Totes les plantes estan sembrades a la terra? 
D'on surten les llavors? 
Quant tarden per créixer les plantes? 
 
 



Regne Monera: 
Els bacteris i cianobacteris es fabriquen el seu propi 
aliment? 
Els bacteris estan per tot? Com viatgen? 
Els bacteris tenen casa per viure? 
D'on surten els bacteris? 
 
Regne Protoctist: 
El plancton forma part del regne protoctist? 
 
Regne Fongs: 
Els fongs són només unicel·lulars? 
 
Virus: 
Les plantes poden tenir virus? 
 
 



3. Hipòtesis: 
 
- Cada membre del grup farà hipòtesis per 
intentar contestar les preguntes. 



4. Recerca d’informació: 
 
- Nota famílies: recerca d’informació a casa, 

biblioteca,... 

- Recerca d’informació a classe:  

l Individual: tablets, llibres, revistes... 

l Grup: posada en comú de la informació trobada 

individualment 



5. Elaboració del dossier: 
 
- Text escrit i imatges responent a les 
preguntes (llapis enmig). 
 
- Comprovació de les hipòtesis inicials 
(llapis enmig). 
 
- Conclusions 
  (foli giratori). 
 



6. Exposició oral: 
 
Nota informativa: Recerca d’imatges a casa. 
 
- Recerca individual a classe: tablets. 
 
- Distribució de les imatges per preguntes. 

- Preparació de l’exposició oral. 

- E x p o s i c i o n s o r a l s d e c a d a g r u p : 
COMPARTIM  EL  QUE   HEM  APRÈS!! 
 
 



7. Avaluació: 
 
- Recerca individual d’informació. 
 
- Dossier treball: avaluació i coavaluació. 
 
- Recerca individual d’imatges. 
 
- Exposició oral: nota individual i nota de 
grup. 
 
 







RÚBRICA  EXPOSICIÓ  ORAL 


