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RESUM 
 
És un fet que les tecnologies han canviat la nostra vida i per tant també canviaran 

l’educació. Aquest treball de fi de màster s’ha dissenyat amb l’objectiu d’oferir 

una proposta d’utilització de les noves tecnologies a l’assignatura de Biologia i 

Geologia durant l’etapa de l’ESO. En concret, s’han seleccionat continguts de 

geologia i es desenvolupen utilitzant My maps (de Google) i Aurasma (per 

dissenyar eines amb realitat augmentada). Es pretén que els alumnes utilitzin un 

portàtil o una tableta per poder accedir a les instruccions, les quals els permetran 

construir el seu aprenentatge i a la vegada els permetrà l’adquisició de la 

competència digital. 

 

La proposta es divideix en dues parts, la primera ofereix una visió global dels 

fenòmens geològics més rellevants de la Terra, a més de les teories més 

importants que defineixen les bases de la geologia. La segona part, s’endinsa en 

l’estudi del relleu de l’illa de Menorca, apropant així als alumnes a conèixer les 

característiques del seu territori. Aquest coneixement farà que puguin estimar, 

cuidar i conservar els paisatges tan emblemàtics de l’illa balear. 
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INTRODUCCIÓ 
 

L’era digital ens apropa al canvi educatiu, tan necessari com 
urgent.  
 

Entre finals de la dècada de 1950 i 1970, la societat mundial experimentà els 

inicis de la revolució digital, fet que canviaria la forma d’emmagatzemar i analitzar 

la informació, la forma de comunicar-nos, de comprar i en definitiva, la nostra 

forma de viure1. Conseqüentment, aquest canvi en la nostra forma de vida ha 

afectat i afectarà als centres eductius i a la forma d’aprendre dels alumnes. 

 

Ja fa uns anys que estem davant d’una sèrie de canvis en l’àmbit educatiu i 

canvis no només en les metodologies d’aprenentatge. Els experts i els propis 

docents han estat discutint sobre els mètodes educatius durant milers d'anys. Ja 

fora a l'antiga Mesopotàmia o a la Gran Bretanya victoriana, tothom tenia el seu 

mètode preferit i s'oposava amb vehemència a totes les alternatives. Però, fins 

ara, tots han arribat a la mateixa conclusió: per millorar l'educació, necessitem 
canviar les escoles.2-4 

 

A la nostra dècada, l’ús generalitzat dels dispositius mòbils i la interconnectivitat 

de les xarxes, s’han convertit en la base de la nostra comunicació i, òbviament 

en la base de la comunicació dels nostres alumnes. Però no només això, els 

dispositius mòbils formen part de tots els àmbits de les seves vides, són natius 
digitals. Al final del 2012 es calculava que el nombre de dispositius mòbils 

sobrepassava la xifra de població mundial5 i a mesura que augmenten la 

potència, la funcionalitat i l'assequibilitat d'aquests dispositius, augmenta també 

la seva capacitat de donar suport a l'aprenentatge de diverses maneres. És 

inevitable que aquests dispositius juntament amb les xarxes mòbils, tan arrelats 

a la nostra vida i amb tantes possibilitats, no formin part de la construcció del 

coneixement a les aules. L'educació i la tecnologia poden i han d'evolucionar 
en paral·lel i recolzar-se mútuament. 
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El present (ja en alguns centres) o el futur pròxim (en la resta de 
centres): L’aprenentatge mòbil o m-Learning 
 
La proliferació de les tecnologies mòbils està creant noves oportunitats per la 

millora de l'aprenentatge dins i fora de l'aula. L’aprenentatge mòbil o m-
Learning, ha evolucionat al mateix temps que ho han fet les anomenades TICs 

(Tecnologies de la informació i la comunicació). M-learning, és el procés 

d'ensenyament que es realitza a través de dispositius mòbils (telèfons 

intel·ligents o tauletes) connectats a una xarxa sense fils, permetent així entre 

altres coses, una interacció més immediata entre professor i alumne6. D'aquesta 

manera, es democratitza la formació en línia que trenca amb les barreres espai-

temporals i s'adapta a les necessitats formatives de l'alumne en el seu dia a dia. 

 

A més, les xarxes socials han propiciat una comunicació cada vegada més 

espontània i multimèdia, pròpia d'un aprenentatge informal que motiva als 

alumnes a participar en nous models allunyats dels contextos formals. També 

cal destacar que, les característiques tècniques dels dispositius mòbils com la 

portabilitat, faciliten l'accés als mateixos. Aquests dispositius possibiliten 

l’adquisició de les diverses competències als alumnes, entre elles les digitals, 

les quals, són decisives en l’actual mercat laboral, ja que independentment del 

sector, són destreses que les empreses no només valoren sinó que  cada vegada 

més exigeixen durant els processos de selecció7. 

 

Triar aquest tipus d'aprenentatge vol dir també, apostar pel treball col·laboratiu, 

ja que es tracta d'una eina de gran utilitat a l'hora de consultar dubtes, debatre 

idees o realitzar projectes col·laboratius a distància. També és una font de 

motivació per als alumnes, ja que és la seva naturalesa, com s’ha esmentat 

anteriorment són natius digitals i han crescut amb el llenguatge visual. Hem de 

tenir present que, estem davant una generació, que es comunica a través dels 

vídeos i les imatges. 
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Durant els últims anys també s'han produït nombrosos estudis que mostren com 

la implementació de l'aprenentatge mòbil pot aportar a l'educació millores en la 

interacció dels alumnes, en la participació a classe, en la comprensió, en els 

nombrosos avantatges de l’obtenció de la informació en temps real... etc. També 

ens ofereix un tipus de dinamisme que permet adaptar les tècniques d'estudi més 

tradicionals com mapes conceptuals o cronologies interactives, presentacions en 

streaming o apunts digitals. D’igual manera facilita l'aparició d'altres eines com 

els vídeos explicatius, els blocs o les xarxes socials educatives. Tot això, promou 

un 'aprenentatge experiencial' on l'alumne explora i experimenta situacions que 

fan que es qüestioni el per què de les coses, guanyi autonomia i construeixi el 
seu propi coneixement 8-10. 

 

Com a conclusió, el m-learning esdevé una oportunitat per aprendre de manera 

diferent en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Ens permet crear una escola 

on el temps i l'espai deixen de ser gestionats per passar a ser transformats i que 

en Javier Tourón resumeix en tres paraules11: 

 

anything, anywhere, anytime 

 

Finalment destacar la idea de que, la tecnologia, per ella mateixa, no propicia el 

canvi. La clau per al seu impacte en educació està en l'ús educatiu que fem dels 

recursos, en aquest cas dels aparells mòbils o tabletes. L'objectiu, és aconseguir 

que els alumnes s'interessin per els seus aprenentatges bàsics, aprenguin a 

investigar i aprofitin millor el suport del professor per als problemes més 

complexos. 

 

Una aplicació del m-Learning: L’ús de geolocalització i realitat augmentada 
(RA) 
 
D’una banda, la geolocalització fa referència a la identificació i ubicació d'una 

situació geogràfica o d’un lloc en un mapa de manera automàtica fent ús d'un 

recurs de cartografia digital. Es basa en la combinació de GPS (sistema de 
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posicionament global) amb software de georeferenciació. D’aquesta forma, 

mitjançant un sistema de coordenades marcades per diferents satèl·lits que es 

triangulen constantment, permet la ubicació contínua de l’usuari, ja estigui en 

moviment o en repòs i a més,  possibilita la localització de punts físics d’interès 
12. Simultàniament, els softwares de georeferenciació com My Maps (Google) 

ofereixen la possibilitat d’afegir des de informació multimèdia en les diferents 

localitzacions a dissenyar rutes, que es poden consultar al moment d’accedir als 

punt d’interès determinats des de els dispositius portàtils (tablet, smartphone, 

netbook...) o des de ordinadors de sobretaula.  

 

My Maps és un servei posat en marxa per Google l'abril del 2007 13, que permet 

als usuaris crear mapes personalitzats per a ús propi o per compartir. Els usuaris 

poden afegir punts, línies i formes sobre My Maps utilitzant un editor. També 

permet l'ús de capes personalitzables en les quals es poden afegir estils 

uniformes i etiquetes. Conté també una gran varietat d'objectes que funcionen 

com a punts, com el punt de ciutat, de tren, d'autobús, hospital o escola, amb 

paràmetres modificables. 

 

De l’altra banda, la RA, és una tecnologia que superposa a una imatge real 

obtinguda a través d'una pantalla imatges, models 3D o un altre tipus 

d'informacions generats per ordinador. Un dels gurus de la RA dóna el que ell 

delimita com una definició funcional de la RA i la defineix com a: “Objectes 

virtuals o anotacions que poden ser superposats en el món real com si realment 

existissin”, és a dir, informació virtual perfectament integrada i en temps real 14. 

A més, la RA permet associar els continguts digitals (imatges, vídeos, àudios, 

etc.) a una ubicació geogràfica física i aquesta pot ser activada mitjançant un 

dispositiu mòbil. Això es pot fer descarregant diferents tipus de software (Layar, 

Geo Aumentary, en el nostre cas Aurasma) als dispositius mòbils. A més, 

aquestes aplicacions ens ofereixen la possibilitat d’accedir a altres mostres de 

RA creades per altres autors i compartir-ne les nostres creacions. Per treure el 

màxim profit, els dispositius mòbils haurien d’estar dotats de connexió 3G o WiFi, 

aquests tipus de connexions ens permetran accedir sense ràpidament i el temps 
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real als continguts dissenyats. En definitiva, l'aprenentatge basat en la 

geolocalització i la RA ens permet generar entorns d'aprenentatge més rics i 

motivadors. 

 

UNA PROPOSTA D’APRENENTATGE AMB GEOLOCALITZACIÓ 
I RA: WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l’illa de Menorca. 
 
Estat de la qüestió 
 

La part de geologia de l’assignatura de biologia i geologia a secundària, sol ser 

la part que menys agrada als alumnes i moltes vegades, també als docents. Com 

hem dit, posar en pràctica metodologies educatives innovadores suposa un canvi 

al l’estil tradicional, per tant, l’objectiu principal d’aquestes pràctiques, és generar 

un aprenentatge significatiu en els alumnes. A més, és fonamental tenir en 

compte que, és important desenvolupar activitats no només noves, sinó també 

capaces d’arribar als objectius plantejats al currículum. 
 

En l’estudi de la geologia, la impossibilitat d’una observació directa dels 

fenòmens geològics o la dificultat en la compressió de les escales espai-temps 

poden ser un obstacle per els estudiants, a més, es suma un baix coneixement 

sobre els aspectes geològics per bona part del professorat (hi ha un percentatge 

molt baix de geòlegs), que pot derivar en una inseguretat sobre l’assignatura i en 

una tendència a impartir menys continguts dels estipulats. També hem de tenir 

en compte la pèrdua de pes que ha tingut la geologia en les successives lleis 

educatives 15,16. 

 

En l’estudi d’aquesta ciència, no podem obviar el paper de les sortides de camp 

com eina educativa, però a vegades no es poden dur a terme per raons 

organitzatives o per proximitat al centre. Per tant, la progressiva incorporació de 

metodologies que fomentin la investigació o l’aprenentatge situat i la millor 

socialització de la ciència i la tecnologia haurien d’ajudar a apropar més la 

geologia als alumnes i als docents.  
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Justificació 

 

Per promoure l’interès i motivar a l’alumnat de 4art d’ESO, s’ha dissenyat 

aquesta experiència d’aprenentatge. En aquesta proposta s’estudien les 

relacions que existeixen, no sempre evidents, entre els fenòmens geològics i les 

seves conseqüències en el paisatge, així com els processos causa-efecte 

presents en la naturalesa.  

 

Com s’ha esmentat anteriorment, en els nostres dies, l’ús de les noves 

tecnologies ha fet que l’educació experimenti una important evolució, 

descentralitzant les funcions del professor en el procés d’aprenentatge. Les 

tècniques pedagògiques utilitzades en aquest treball es basen en la teoria 

constructivista: les persones són els subjectes actius que construeixen el 

coneixement per si mateixos, i el paper del professor es centra en involucrar 

activament als estudiants a través de la manipulació de materials i la seva 

interacció social. 

 

També constitueix una preparació i orientació per a estudis posteriors i per arribar 

a ser capaços de tenir reflexions pròpies crítiques sobre les activitats humanes 

en el planeta Terra. Amb la geologia es pot aprendre més sobre els aspectes 

metodològics de la ciència ja que aquesta afavoreix una educació rica en els 

diferents procediments científics. En la societat de la informació, les geociències 

ajuden a crear una perspectiva global, és a dir, una visió planetària. Per tant, 

permet portar el món real a les classes i moure l'aula cap al món real. Resumint, 

els conceptes de la geologia ajuden a aconseguir una educació més pràctica i 

eficient, ja que està recolzada per una realitat existencial que permetrà als 

alumnes retenir aquest coneixement al llarg de la vida. 

 

Continguts 
 

Primera part (Us apunteu a una volta al món?): 

1. Estructura i composició de la Terra: Model geodinàmic i geoquímic. 
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2. Evolució històrica: de la Deriva Continental a la Tectònica de Plaques. 

Fenomen de convecció. 

3. Tipus de plaques i límits. Les dorsals i el fenomen d’expansió del fons 

oceànic. 

4. El magma. Estructures magmàtiques més representatives 

5. Fenòmens geotèrmics 

6. Els terratrèmols. Detecció, escala de Richter 

7. Els volcans. Tipus de volcans 

8. Formació de les serralades. 

9. Els Tsumanis 

 

Segona part (Illa verd, fons blau): 

1. La datació geològica 

2. Les roques més abundants de Menorca: El marès, gres, conglomerats, 

la pedra del Toro, la pedra viva, la pedra esmoladora, la pedra gravosa. 

Propietats, usos, identificació 

3. Altres roques presents a Menorca. Les radioalites. 

4. Roques volcàniques més abundants. 

 

Objectius 
 

En primer lloc es pretén apropar la geologia als alumnes i utilitzar aquesta per 

millorar el pensament crític i abstracte d’aquests. A més, fomentar la participació 

activa en l’aula, les relacions entre iguals i l’autonomia i la iniciativa personal. 

Objectius específics (indicats a cada subapartat amb l’icona: ) 
 

Primera part: Us apunteu a una volta al món? 
 

En aquesta primera part es pretén donar una visió global de l’estructura i la 

composició del planeta Terra. Les diferents localitzacions proposades 

representen els jaciments geològics més representatius, importants i 

conseqüentment més impactants visualment. D’aquesta manera es pretén 
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motivar, sorprendre i transportar a l’alumnat quan s’endinsin en el procés de 

“viatge” per tot el món a través dels seus dispositius. Finalment, es vol introduir 

la utilització de la RA fomentant amb aquesta el desenvolupament de la 

competència digital i la creativitat a l’hora d’utilitzar-la. 

 

1. Punt de trobada: Institut IES Biel Martí. 

 

Motivació inicial i exposició del tema a investigar.  A més, s’introdueix la 

proposta de la utilització de la RA per part dels alumnes. 

 

 

Per estudiar i entendre el relleu de la nostra illa, emprendrem un viatge per tot el 

món. Sabeu el què és un georama? Imagineu-vos dedins... 

 

La geologia estudia qüestions molt interessants, variades i pràctiques: Com es va 

formar una muntanya? On podem trobar aigua al subsòl? Aquesta ciència, 

estudia i explica moltes més qüestions. Per fer-ho... anirem a llocs on observarem 

els efectes i el resultat de les forces interiors del nostre planeta, que donen com 

a resultat les grans formacions geològiques terrestres. Se'ns aniran plantejant 

enigmes que haurem d'anar resolent.... Endavant! 

 

*Recordeu que la foto que activi l’Aura ha d’estar insertada al punt del mapa 

corresponent. 

 

*El vídeo pot tenir el format que vulgueu no fa falta que sigui amb vosaltres 

asseguts explicant els continguts, podeu gravar mentes dibuixeu, fer una 

presentació i transformar-la en vídeo... quan més creatius millor! 

 

Comenceu el vostre diari de viatge presentant-vos i explicant què saps, què 

penses, què t'agrada més de la geologia... etc. Sabeu que hi ha dues teories que 

expliquen la dinàmica de la Terra? Expliqueu-les. 
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Entendre la composició de la Terra i les diferències entre les diferents capes, 

a més de tenir una visió global de les dimensions d’aquestes. Conèixer les dues 

teories que expliquen la dinàmica de la Terra. 

 

2. Àrea de distribució dels fòssils de Mesosaure 

 

 

Comprendre la teoria de la deriva continental i explicar les seves 

conseqüències a més de, saber identificar les evidències d’aquesta teoria que 

Per entendre i poder continuar a la següent etapa anirem a passejar per les 

diferents capes que componen la Terra i que heu estudiat a les dues teories 

anteriors. Les dibuixarem a escala al pati, necessitem en total 64m i guixos de 

colors. Heu de marcar els límits entre les diferents capes i explicar les 

característiques més representatives de cada una de elles. 

  

Cerqueu el radi de la Terra i dissenyeu l’escala amb la pista dels 64m. Una 

vegada el model estigui acabat podeu incloure l’Everest i indicar a quina altura 

volen els avions. 
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es troben actualment. Utilitzar les eines digitals relacionades amb la gravació i 

edició de vídeos i utilitzar-los amb l’aplicació de RA proposada (Aurasma). 

 

3. Dorsal Atlàntica 

 

 

 

Baixem del vaixell, ens posem el neoprè, ens fiquem al submarí de l’Institut 

Oceanogràfic Espanyol i comencem a investigar. De cop trobem  una serralada 

submarina que s’està formant en les profunditats de l'oceà Atlàntic.  

 

Cerqueu informació sobre aquesta dorsal i creau una Aura explicant: 

 

La seva longitud, quin tipus de vora és i quines plaques defineix. L'Oceà Atlàntic 

ha existit sempre? Quin procés està succeint? Els continents, es separen o 

s'uneixen? A quina velocitat? 

 

Què és l’expansió del fons oceànic? D'on procedeix el magma que surt per 

aquesta dorsal i es refreda a l'oceà ? Què és el magma? 

 

Amb el braç del submarí hem pogut agafar dues mostres de roques comuns a 

les dorsals oceàniques. Quin nom reben? A quin grup de roques pertanyen? 

N’hi ha més? 
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 Conèixer les característiques de les dorsals oceàniques i de les roques que 

les formen. Reconèixer els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i 

els efectes geològics que produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen les 

diferents plaques segons les seves característiques.  

 

4. Islàndia 

 

Molt bé, primera aturada superada! Arribem una illa volcànica, Islàndia. 

Aquesta illa, es troba just a sobre de la dorsal Atlàntica. Podem trobar una 

carretera que dona la volta a tota l'illa, genial per continuar la nostra ruta 

geològica, anem en moto?  Seguim investigant i ampliant el nostre 

coneixement! 

 

Al vaixell que hem d'agafar per arribar al primer punt del nostre viatge ens hem 

trobat un article a una revista que ens explica el següent: 

 

El mesosaure era un petit rèptil aquàtic d’aigua dolça que va viure fa entre 295 

i 245 milions d’anys. També hi ha una foto amb les les dues zones de distribució 

de fòssils de mesosaures:  

 

Com explicaríeu que només es trobin aquests fòssils en aquestes dues regions 

del món? Què és la "Pangea"? 

 

Cerqueu una foto dels fòssils de mesosaure i creeu un Aura amb la vostra 

explicació. 

 

Agafeu roba d’abric, la següent aturada té a veure amb l’origen de la cantant 

d’aquest videoclip i fa molt de fred!, em podríeu dir que representa el videoclip? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM80F_J-QHE Explicau-ho al vostre diari 

de viatge. 
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Entendre el procés de formació de les illes volcàniques. Explicar les 

característiques dels magmes i les seves estructures principals. Conèixer 

l’existència dels guèisers, la seva formació i les seves característiques. 

Cercau informació d’Islàndia i creau una Aura amb un vídeo explicant: Com 

s’ha format l’illa. A l'aturada anterior m'heu explicat què és el magma, però no 

sempre els magmes surten a la superfície, algunes vegades es queden a 

l'interior. Observa l'esquema, cerca informació, i descriu les principals 

estructures. 

 

 

Inclou al teu diari de viatge: 

 

Un fenomen geològic que atreu a molt visitants d’Islàndia són les fumaroles, 

guèisers o aigües termals. Com es produeixen? Coneixeu Yellowstone? Cerca 

fotografies i acompanya-les amb informació d'aquests fenòmens. 

 

Hem de fer les maletes, ens dirigim al continent Africà en concret a un país el 

qual té de capital a Nairobi. Vos sona? 
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5. Vall del Rift 

 
 

 

Aprendre a analitzar una noticia i a partir d’aquesta generar conclusions 

pròpies. Reconèixer els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i 

els efectes geològics que produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen 

les diferents plaques segons les seves característiques.  

 

6. Falla de San Andrés 

 

L'Àfrica es separa en dos! 

https://elpais.com/elpais/2018/04/04/ciencia/1522854864_966199.html Llegiu 

aquesta notícia i expliqueu al vostre diari de viatge per quins motius els 

científics diuen que en un futur llunyà l'Àfrica podria dividir-se en dos!  

 

A continuació, ens dirigim a un dels punts amb més índex de terratrèmols de 

tot el món. WOW! 

Molt bé, molt bé! Esteu fent un viatge fantàstic. Com ja sabíeu abans d’arribar, 

La falla de San Andrés és un dels llocs amb més índex de terratrèmols. 

 

Cercau informació sobre aquesta falla i creau una Aura amb un vídeo explicant: 
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On ens trobem? Quines plaques defineix? En quina direcció es mouen? Quin 

tipus de vora és? Com es produeixen els terratrèmols? Com es detecten? Amb 

quina freqüència produeixen víctimes (morts) els terratrèmols? Sempre és el 

terratrèmol més gran el que causa més víctimes? Explica per què o per què 

no.  

 

Inclou al teu diari de viatge: 

 

Quins terratrèmols s’han produït avui? Quins són els darrers terratrèmols que 

s’han produït a Espanya? Incloeu la profunditat, on s'han sentit...etc Explicau 

què és l’escala de Ritcher.  

 

Podeu consultar-ho aquí:  http://es.earthquaketrack.com/  Quina relació 

observau amb el mapa dels terratrèmols de la següent web  i el de les plaques 

tectòniques? 

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/jsmap.php 

 

Agafeu els bikinis i banyadors! Ens dirigim a un arxipèlag d’illes, volcàniques 

en mig de l'oceà Pacífic...idees? 
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Descobrir les zones que presenten més freqüència de terratrèmols i 

entendre perquè i analitzar les conseqüències per la vida humana d’aquests 

fenòmens. Reconèixer les eines per a la detecció dels terratrèmols. 

 

Reconèixer els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i els efectes 

geològics que produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen les diferents 

plaques segons les seves característiques.  

 

7. Hawáii 

 

 
 

Aloha! Estem a Hawaii :)  Cercau informació sobre aquest arxipèlag i creau 

una Aura amb un vídeo explicant: 

 

Sobre quina placa tectònica es troben aquestes illes? Com s’ha format 

l’arxipèlag de Hawaii? Existeixen altres illes que es formen d'aquesta 

manera? Quines? 

 

Incloeu al vostre diari de viatge: Hi ha àrees al planeta que es defineixen com 

a punts calents. Què és un punt calent?  A Hawaii hi ha un tipus de volcà 

anomenat “hawaià”. Quines característiques presenta?  
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 Comprendre la seva localització en relació amb els tipus de plaques on es 

troben (punts calents). Entendre les diferències i la classificació dels diferents 

tipus. Crear esquemes utilitzant la informació que obtenen de la xarxa. 

 

8. Fosa de les Marianes 

 

 
 

 

La fossa de les Mariannes es localitza en el fons de l'oceà Pacífic i té una 

profunditat màxima coneguda de 10.994 metres. A mode de comparació: si 

l’Everest es deixés caure en aquest punt, encara quedaria un espai de més de 

1,6 quilòmetres sota l'aigua. Cercau informació sobre la fosa i crea una Aura 

amb un vídeo explicant: 

Cerca informació i construïu un esquema amb els principals tipus de volcans 

que existeixen. Per què es classifiquen així? 

 

Tornem a necessitar el neoprè!, el nostre viatge ens condueix a la fossa 

marina més profunda del planeta. 
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Comprendre les dimensions del planeta. Investigar sobre les expedicions  

oceàniques de l’esser humà. Entendre com es formen els tsumanis i cercar 

alguns exemples. 

 

Reconèixer els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i els efectes 

geològics que produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen les diferents 

plaques segons les seves característiques.  

 

9. Everest 

 

 
 

S'ha aconseguit arribar al fons? Com? Com es diu la placa tectònica on es situa 

aquesta fossa ? Cap a on es mou?  Al llarg d'aquesta placa trobem una sèrie 

d'illes que tenen un risc sísmic i volcànic elevat. Quines? Com s'han format? 

 

Inclou al vostre diari de viatge: Sabeu que són els Tsunamis? Cercau informació 

sobre la seva formació i alguns exemples que s’hagin produït.  

 

I... ¡amunt! Parlant de l'Everest, ens dirigim cap a ell. Com duis l'escalada? 



 18 

 

 

Reconèixer els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i els 

efectes geològics que produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen les 

diferents plaques segons les seves característiques.  

 

10. Serralada dels Andes 

 

 
 

 

L'Everest, està dins la serralada de l'Himàlaia, és el cim més alt del món, amb 

8844,4m. En nepalès el cim s'anomena Sagarmatha (सगरमाथा, el front del cel), i 

en tibetà o Qomolangma (la mare de l'univers). Cercau informació sobre aquesta 

localització i creau una Aura amb un vídeo explicant: 

 

On ens trobem? Quines plaques defineix? En quina direcció es mouen? Quin tipus 

de vora és? 

Ens dirigim a la darrera aturada del nostre viatge. Existeixen diverses teories sobre 

l'etimologia del nom del lloc on anem. Una de les teories diu que el nom prové del 

terme quítxua anti, que vol dir 'cresta elevada'... propostes? 
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Conèixer el procés de la formació de les grans serralades. Reconèixer 

els tipus de límits que formen les plaques tectòniques i els efectes geològics que 

produeixen. Deduir la direcció cap a on es mouen les diferents plaques segons 

les seves característiques. 

 

11. Tornada a l’institut: Pràctica de laboratori 

 

 

Comparar les característiques físiques de la Litosfera i l’Astenosfera. 

Conèixer el fenomen de convecció per el qual les plaques es mouen i aplicar 

aquest fenomen a activitats pràctiques de la vida, com és el vol dels globus. 

WOW, enhorabona! Hem arribat a la darrera aturada del nostre viatge. Poseu-

vos sabates de muntanya! Anem de trekking per la serralada continental més 

extensa del món: Els Andes. I seguim investigant. Cerca informació sobre els 

Andes i creau una Aura amb un vídeo explicant: 

 

Quants quilòmetres té la serralada dels Andes? Per quants països s'estén? 

Quina placa tectònica delimita? Quin tipus de vora és? Què és el “Big One”? 

 

Quina altra serralada s'ha format per xoc entre dues plaques continentals? 

Increïble! Heu construït un mapa que inclou les vostres explicacions a cada punt. 

A més vosaltres mateixos o altres companys, el podeu consultar des de el vostre 

mòbil. 

 

Una vegada ens recuperem del "jet lag" ens espera una pràctica de laboratori per 

acabar d'entendre el moviment de les plaques tectòniques del nostre planeta. 

 

Explica el que està passant al vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=Eqwrm35zRcw) al teu informe i adjunta el  

document al teu diari de viatge. Quina relació té el què està passant al vídeo amb 
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Utilitzar el mètode científic per comprendre diferents fenòmens i redactar-los 

un informe  amb estructura científica. 
 

Segona part: Illa verda, fons blau. 
 
Una vegada que els alumnes han analitzat els jaciments geològics més 

importants de la Terra és hora d’estudiar i analitzar el nostre paisatge, en aquest 

cas el relleu de Menorca. Moltes de les localitzacions proposades segurament 

seran conegudes per l’alumnat, per tant es pretén motivar-los amb l’estudi i la 

comprensió del seu propi entorn. Punts al mapa reals, els quals amb els seus 

companys de classe o familiars podran visitar i veure i analitzar directament el 

que han fet a classe. 

 

1. Cala Macarelleta 

 

 
 

"(...) Pensa Menorca i digues en veu baixa 

noms a l’atzar de pobles i de cales 

fins que se’t transfiguri el gest i sentís 

que la sang et batega a ritme d’illa."  Martí Miquel i Pol 
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Conèixer l’escala geològica de temps i cada una de les seves subdivisions. 

Analitzar i descriure el paisatge en termes geològics. Conèixer els tipus de 

roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

 

 

 

 

Hem arribat a Menorca! És curiós com a una illa petita com Menorca trobem 

diferències tan notables en quant al paisatge.  

 

Qui podria dir que moltes de les imatges que veurem, no ens faran pensar 

que els llocs als que corresponen deuen ser d'algun país exòtic i llunyà. Els 

somnis per conèixer de vegades es compleixen en llocs més propers del que 

pensem. És cosa, com sempre, de sortir i observar més el nostre territori.  

 

Alguna vegada heu anat a Macarelleta? I a Favàritx? I a Cala Pilar? Segur 

que sí! Però aquí ens convertirem en geòlegs experts per entendre les 

diferències que presenten aquests paisatges.  LET'S GO! 

 

Observau el paisatge que envolta aquesta cala paradisíaca present a 

Menorca, ja veis que no fa falta anar al Carib per trobar platges d'aigües 

blaves i  cristal·lines. Descriviu aquest paisatge al vostre diari de viatge. 

 

Investigau quins tipus de roques estan presents en aquesta part de l'illa i a 

quina era corresponen. Què és una era? I un eó? Incloeu al vostre diari de 

viatge un esquema cronològic amb les dates geològiques del planeta Terra, 

el farem servir per datar les roques que estudiarem. 

 

On més podem trobar aquest tipus de roques?  



 22 

 

2. Far de Favàritx 

 

 

 Analitzar i descriure el paisatge en termes geològics. Conèixer els tipus 

de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

 

 

 

 

 

En aquesta localització trobem el Cap de Favàritx, descriviu el paisatge que 

envolta aquest far tan emblemàtic de l'illa. 

 

"Favàritx dóna un únic gran missatge. Un missatge valuós, prou rellevant com 

per trencar la negra nit" 

 

Quines diferències, en quant al paisatge, veis front Macarella? Investigau quins 

tipus de roques hi ha present en aquest punt i a quina etapa corresponen. On 

més podem trobar aquestes roques? 
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3. Cala Pilar 

 

 

 

 Entendre i analitzar geològicament les diferències en el paisatge. 

Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

 

 

 

 

 

WOW.  Quin contrast més gran entre aquest tipus de platges i les de la regió 

de Mitjorn, no? Per què Cala Pilar presenta aquests colors vermellosos?  

 

Descriviu el paisatge i cerca les roques que componen aquest entorn tan 

diferent i únic.  Per què són vermelles aquestes roques? Completeu la 

informació amb l'etapa a la que corresponen aquestes roques. On més podem 

trobar-les? 
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4. Cala Morell: Els conglomerats 

 

 

 

Hem arribat a Cala Morell, per una part aquesta localització ens ofereix una de 

les necròpolis talaiòtiques més importants de Menorca! Per un altra banda Cala 

Morell presenta un fet curiós:  cada costat de la cala pertany a una etapa 

geològica diferent, aquest fet es pot apreciar a simple vista. Heu de saber que, 

això només es dona a Menorca, ja que les altres illes de les Balears pertanyen 

només a una etapa geològica determinada. Quines són les dues etapes que 

corresponen a cada costat de Cala Morell? 

Descriu les característiques que presenten els conglomerats de Cala Morell i 

com es classifiquen. Quines característiques tenen les roques sedimentàries? 

Molt bé!! Heu vist els diferents colors que representen el paisatge de Menorca, 

no? Ja haureu descobert que, en termes geològics, a la nostra illa l’anomenen 

la “Menorca dels tres colors”. 

 

Amb el mapa de la silueta de Menorca, que podreu descarregar (Annex_1), 

marqueu on correspongui els tres colors que representen els diferents tipus 

de roques. Quan l'acabeu penjau una foto al vostre diari de viatge. Heu trobat 

dues parts diferenciades de l'illa? Quines? 
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Analitzar la distribució dels diferents tipus de roques de l’illa de Menorca. 

Analitzar i descriure el paisatge en termes geològics. Conèixer els tipus de 

roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

5. Lithica: El marés 

 

 

Seguim! El marès ha tingut una gran importància com a material de 

construcció a l'illa, fins que es va començar a utilitzar el ciment, ja entrat el 

segle XX. Per què? Com és que es va deixar d’utilitzar? Com classificaríem 

aquest tipus de roca? 

 

Si volem comprendre la formació d’aquesta roca serà suficient un passeig per 

qualsevol platja de Menorca. Si observem amb deteniment l’arena, veurem 

que està formada per fragments d’organismes marins i roques procedents de 

l’erosió. A la vegada, ens permetrà entendre les grans diferències de mida, 

composició, color o duresa que presenta el marès. Com classifiquem el 

marès? 

 

Finalment, com es relaciona el marès amb l’aigua de Menorca? I amb els 

jaciments talaiòtics? Què passarà si posem un abocador en una pedrera? 
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 Identificar les propietats i característiques més importants del Marés. 

Entendre l’ús que l’ésser humà li dona als materials (en aquest cas roques, el 

Marès) que té a l’abast.  

 

6. Punta d’en Valent: El gres 

 

 

 Comprendre com què és i com actua a les roques el procés d’erosió. 

Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

 

Continuam observant i descobrint les roques presents a Menorca. En aquesta 

aturada descobrirem els gresos. Al Caló de s'Enderrossall les capes de gresos 

sobresurten de les de llosella per l'erosió, ja que són més dures.... 

 

Em podríeu dir quines característiques presenten els gresos i com es 

classifiquen? 

 

En aquest punt que vos present trobem gresos amb aquestes formes tan 

característiques, investigau què creïs que ha passat amb les roques i quin nom 

reben aquestes formes. 
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7. Monte Toro: La pedra del Toro 

 

 
 

 

 Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca 

 

8. Pedra viva 

 

 

La "pedra del Toro" s'explotava majoritàriament a una cantera a prop de la muntanya 

del Toro. Com classificaríem aquest tipus de roca? Quin ús se li donava? 
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 Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

9. Sa Falconera: La pedra esmoladora 

 

 

Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

 

 
 

 

 

 

Com heu vist, abans a Menorca, les cases es construïen amb Marés i la 

pedra viva jugava un paper molt important en les pròpies cases. Quin? 

 

D'igual manera que amb els altres tipus de roques, heu de classificar-la. 

 

Com el seu propi nom indica es feia servir per esmolar. Quin tipus de roca 

és? Com la podem classificar? 
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10. Pedrera de Llimpet: La pedra gravosa 

 

 
 

 

 Conèixer els tipus de roques presents a Balears, en concret a Menorca. 

Analitzar i sintetitzar la informació obtinguda amb l’objectiu de que altres alumnes 

tinguin accés utilitzant RA. 

 

Roca de color gris plom lleugerament marró i de gra bastant gros... Posada al 

sol es veuen punts de lluïssor abundants. Semblen formades per trossos 

cantelluts i un ciment que els uneix. Com classificaríem aquest tipus de roca? 

 

En aquest punt ja teniu classificades les roques que tenen més presència a 

Menorca. A continuació anirem a cercar-les i farem dues coses: 

 

1- Identificar-les 

2- Un mural, que penjarem al hall. On explicareu tot el que heu après de cada 

roca emprant RA. Tots els alumnes del centre podran veure les vostres 

creacions amb el seu mòbil! 
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11. Pràctica de laboratori: Identificació que roques 

 

Utilitzar el mètode científic per identificar els tipus de roques més 

abundants de Menorca. Redactar un informe científic amb cada una de les 

parts pròpies. 

 

12. Platja de Binimel·là: Les radioalites 

 

 

Una vegada hem estudiat les roques més abundants de Menorca. Veurem una 

sèrie de procediments molt senzills per poder indentificar-les. Podeu descarregar 

la clau dicotòmica però abans sortirem a recollir les roques! 

 

Una vegada aconseguides les roques.... endavant, començem amb la 

identificació! 

 

En grups, heu de gravar el procediment de la identificació, editar-lo si cal, i utilizar-

lo amb realitat aumentada!  

 

Ánims que ja sou experts! 
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Conèixer altres tipus de roques sedimentàries presents a Menorca. 

Estudiar i analitzar la seva composició. 

 

13. Cala Morts 

 

 

De tornada cap a la platja de Binimel·là, trobem un viarany que condueix a un 

xalet de la fallida urbanització de Binimel·là. La construcció del camí d’accés al 

xalet, ha deixat al descobert un esplèndid aflorament de radiolarites. 

 

En aquest cas, malgrat  la radiolarita, no sigui una de les roques amb més 

presencia a Menorca, la seva composició és molt interessant.... de què estan 

formades? 
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 Analitzar i descriure el paisatge en termes geològics. Comprendre l’acció 

del moviment de les plaques en la superfície de la Terra. 

 

14. Macar de Cala morts: Hi ha roques d’origen volcànic a Menorca? 

 

 

A Cala Morts trobem un dels aflorament geològics més interessants de Menorca. 

 

Com ja heu descobert les roques sedimentaries es regeixen per un principi força 

simple (el de la superposició).  En quin ordre d'antiguitat es col·locaran les 

diferents roques?  

 

Però la natura sempre ens sorprèn i  aquest principi NO ocorre a Cala Morts! 

Veiem que les roques del Carbonífer es troben per sobre les del Permotriàsic. 

Llavors, que succeeix aquí? Com ho podem explicar? 

 

PISTA: A Catalunya la Serra del Montsec s'ha format com a conseqüència 

d'aquests processos. 
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Investigar i analitzar els tipus de roques volcàniques més abundants. 

Sintetitzar la informació trobada en forma d’esquema o taula. 

 
Criteris 
 

És important que els alumnes coneguin i tinguin present què i com se’ls avaluarà. 

Per aquest motiu a la primera sessió se’ls mostraran els criteris amb els quals 

seran avaluats. A més, seran accessibles via online durant tot el procés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest tipus de roques estan presents en quantitats molt petites a 

Menorca  (també a Balears) però, al macar de Cala Morts trobem un exemple. Cal 

dir que, a dia d’avui el seu origen no està clar. L’opinió més acceptada explica que 

aquestes roques corresponen a magmes del Paleozoic que mai arribaren a sortir 

a l’exterior mitjançant erupcions volcàniques.  

 

A la imatge tenim un exemple, és una roca cristal·lina (roca ígnia) amb abundant 

quars, entre d’altres minerals, i de gran duresa, el que li permet resistir a l’erosió i 

sobresortir en el paisatge donant lloc als relleus de Pregonda i les Illes Bledes. 

 

Investigau quins tipus de roques volcàniques són les més abundants a la Terra i 

com es poden classificar. Podeu fer una taula o esquema. 
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Competències clau 
 

Comunicació lingüística: L’adquisició d’aquesta competència es realment 

important. Una bona expressió tant oral com escrita és totalment necessària per 

el desenvolupament tant en el món laboral com en la societat en general. Amb 

aquesta proposta es pretén desenvolupar l’expressió oral amb els vídeos que 

han de crear els alumnes, les intervencions i exposicions a classe..etc. 

L’expressió escrita es desenvoluparà al diari de viatge on els alumnes redactaran 

les activitats proposades i les seves pròpies reflexions en relació al procés 

d’aprenentatge. 

 

Competència en ciència i tecnologia: Proporciona un acostament al món físic i a 

la interacció responsable amb ell d’accions, tant individuals com col·lectives, 

orientades a la conservació i millora del medi natural, decisives per a la protecció 

i manteniment de la qualitat de vida i el progrés dels pobles. Amb aquesta 

proposta, en la qual es donen a conèixer tant punts al voltant del món com de 

l’illa de Menorca, es pretén que els alumnes valorin els diferents entorns i preguin 

consciència de la importància de conservar-los i de com fer-ho. 

 

Competència digital: Malgrat els alumnes són natius digitals, és important que la 

competència digital es desenvolupi correctament trobant propostes que siguin 

útils per desenvolupar destreses que puguin aplicar en el món laboral o en el seu 

futur acadèmic. En aquesta proposta s’utilitzarà la creació i edició de vídeos per 

després utilitzar-los amb la tecnologia de RA. També es proposa la creació d’un 

diari de viatge que els ajudarà a desenvolupar destreses a l’hora de crear 

pàgines web. Finalment, la proposta per si mateixa permet desenvolupar 

habilitats amb les eines que ofereix Google. 

 

Aprendre a aprendre: La competència d’aprendre a aprendre implica ser 

conscient i capaç de gestionar les capacitats i coneixements propis d’una manera 

eficient. Així, l’alumne serà autosuficient per disposar de recursos i tècniques 

útils, així com per transformar la informació en coneixement. La mecànica 
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d’aquesta proposta constructivista pretén desenvolupar aquesta competència en 

els alumnes. 

 

Competències socials i cíviques: La competència social i cívica fa referència a 

les competències personals, interpersonals i interculturals, així com a totes les 

formes de comportament d'un individu per a participar de manera eficaç i 

constructiva en la vida social i professional. En aquesta proposta, l’organització 

dels alumnes es planteja en grups en els quals han de cooperar i organitzar-se 

per obtenir un resultat final de la tasca proposada, per tant facilita en alt grau el 

desenvolupament d’aquesta competència. 

 

Desenvolupament de la proposta 
 

Aquesta proposta ha estat dissenyada per un grup de 25 alumnes, 

aproximadament, de 4rt d’ESO, és a dir, d’alumnes d’entre 15-16 anys. Aquesta 

activitat s’engloba als Bloc 5, “El relleu terrestre i la seva evolució”, del primer 

cicle  i al Bloc 2, “La dinàmica de la Terra”, del segon cicle,  recollits al currículum 

de Biologia i Geologia al Decret 34/2015 del 15 de maig. Els alumnes tindran 

accés a aquest mapa construït amb My maps: 
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https://drive.google.com/open?id=1V49lfy1J3_zL55WtoAx2fy98zElUX5sb&usp=sharing 

 

En el mapa trobaran tots els punts als quals hauran d’accedir, a cada punt hauran 

de resoldre les preguntes que se’ls plantegen.  El mapa, Benvinguts al nostre 
georama, es divideix en dues parts diferenciades:  

 

1. La primera “Us apunteu a una volta al món?” (foto anterior), la qual 

pretén donar a conèixer als alumnes els jaciments geològics més 

importants del planeta Terra i posar-los en context amb la seva ubicació 

real al mapa: 

 

En aquesta part els alumnes treballaran en parelles les quals, si no hi ha 

inconvenients, poden fer-les ells mateixos. En cas de incompatibilitats o 

d’alumnes que es quedin sols el docent pot organitzar prèviament les parelles.  

 

Les parelles d’alumnes es crearan el seu propi mapa, amb My maps, en el qual 

hauran d’anar introduint les seves creacions als diferents punts del mapa. Les 

idees prèvies les inclouran al seu diari de viatge (Google Sites), aquestes seran 

revisades per el docent o per ells mateixos. Una vegada superada la revisió, els 

alumnes utilitzaran la informació que han seleccionat  per realitzar un vídeo 

explicant el que han entès: utilitzaran l’aplicació Aurasma, triaran una imatge, la 

qual posaran a cada punt del mapa, que servirà d’activador per reproduir l’arxiu 

de vídeo corresponent.  Com a resultat final tindrem un mapa del món amb 

activadors a cada punt. Utilitzant Aurasma podrem accedir a totes les 

explicacions de les parelles d’alumnes. També els propis alumnes podran 

accedir quan creguin necessari i veure i escolar les seves pròpies explicacions. 

Cal dir, que és un format molt accessible tant per pares com per altres membres 

de la comunitat educativa que vulguin veure el treball que s’està realitzant dins 

l’aula. 

 

2. La segona part: “Illa verd, fons blau”, La idea principal que es vol 

transmetre és que, el paisatge d’un territori, com és el cas de Menorca, 



 38 

 

està condicionat de manera determinant per les seves característiques 

geològiques. Ens centrem en les característiques pròpies del relleu de 

l’illa, en per què el paisatge és com és i en entendre que no sempre ha 

estat així. Menorca, a diferència de la resta d’Illes de les Balears presenta 

característiques geològiques úniques i hem d’aprofitar-les i donar-les a 

conèixer als alumnes. 

 

 
 

En aquesta part els alumnes treballaran en grups de 4-5, d’igual manera que en 

la primera part poden fer ells els grups. En cas de trobar-nos alumnes sense grup 

o grups descompensats els pot organitzar el docent. En cada grup es designa 

un líder, un assistent i un grup de feina. Tant la funció del líder com la de 

l’assistent van rotant, de manera que tots els membres del grup assumeixen les 

funcions de responsabilitat i d’organització en algun moment. 

 

El líder de cada grup accedirà als diferents punts del mapa geològic. Aquest 

haurà de desenvolupar una guia i una estructura per a que els membres del grup 

i l’assistent puguin començar a treballar. El paper de l’assistent inclourà l’anàlisi 

i la discussió de les fonts d’informació a més, de repassar la feina que tots els 

membres del grup desenvolupen. Una vegada que el resultat final estigui llest, 

aquest serà revisat i penjat per el líder al portfoli del grup. Tota la informació 
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trobada es compartirà amb el grup classe, amb la finalitat d’ampliar i posar el 

comú els coneixements adquirits. El docent mai serà la principal font de 

informació. El seu paper consistirà en verificar les fonts de coneixement, 

realitzant una avaluació continuada del contingut.  

 

Una vegada han accedit a l’enunciat, el grup elaborarà una llista amb les 

diferents preguntes i hipòtesis per resoldre. D’aquesta manera els estudiants 

tindran la oportunitat d’aplicar el mètode científic i plantejant-se les solucions a 

les diferents hipòtesis. Després de cercar i contrastar la informació, la hipòtesi 

plantejada s’acceptarà o es rebutjarà i s’elaborarà l’informe final, el qual abans 

de presentar-lo al grup classe el docent el verificarà. A la sessió de presentació 

es consolidaran els coneixements creant-se una sinèrgia que permetrà als 

estudiants, de manera col·lectiva, saber i estar al dia de l’execució i el procés 

dels altres grups. 

 

D’aquesta manera els alumnes treballen de manera autònoma i participen 

activament en el procés d’adquisició dels coneixements. Ells han de saber 

utilitzar i validar la informació de la bibliografia disponible i consolidar els 

coneixements. A més, participen en la discussió i comparteixen i examinen les 

seves conductes. Per tant, les opinions i les idees de tots han de ser respectades 

i considerades per el grup.  
 

El diari de viatge 

 

A part de totes les activitats proposades al diari de viatge els alumnes inclouran 

reflexions pròpies. La metacognició, en la seva definició més simple, descriu 

l'habilitat per pensar sobre el propi pensament. Per als nostres propòsits, podria 

ser descrita com la capacitat d'auto-avaluació d'un procés de pensament o una 

habilitat intel·lectual i millorar basant-se en l'anàlisi de les fortaleses i debilitats 

pròpies. 
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Al diari de viatge els alumnes reflexionen sobre el què han fet o après, a més de 

com es senten en el procés d’aprenentatge i com s’autoavaluen en aquell 

moment. Aquestes reflexions són molt útils i valuoses per el docent i per els 

propis alumnes. Per una banda, als docents ens serveixen per saber si els 

alumnes han entès el que estan fent o per el contrari es troben perduts. 

D’aquesta manera podem detectar els alumnes que es troben més enrere o que 

no entenen del tot el què estan fent i ajudar-los a redirigir-se perquè trobin l’èxit. 

Per un altra banda als alumnes els serveix per autoavaluar-se i adonar-se’n tant 

del que han aconseguit com de les possibles millores que poden dur a terme.  

 

El moment en el què els alumnes hagin de plasmar aquestes reflexions pot ser 

lliure, però en aquest cas per evitar que s’oblidin i facin reflexions massa 

separades en el temps s’han dissenyat al mapa principal alguns punts, 

anomenats “PUNTS DE FEED-BACK”. Les diferents localitzacions d’aquests 

punts han estat triades per captar l’atenció de l’alumnat: són punts curiosos i 

característics que els satèl·lits de Google han captat al planeta Terra (les 

localitzacions s’inclouen a l’annex_1). En el transcurs de les activitats es trobaran 

amb 6-7 punts, una vegada que arribin serà hora d’aturar el ritme de investigació 

i aturar-se a reflexionar sobre el que estan fent al seu diari de viatge.  

 

Algunes de les preguntes que se’ls pot proposar per afavorir el pensament crític 

sobre ells mateixos són: 

A partir d’aquí podem extreure si es van assolint i consolidant la competència 

d’aprendre a aprendre i la competència social i cívica. Si no és així, donarem als 

alumnes les pautes necessàries per a que aquestes dues competències 

s’assoleixin correctament. 

“Què estic aprenent? Sóc capaç de resumir-ho en poques frases? En quina 

fase em trobo? Què m'està resultant més difícil ? Com ho podria superar ? Qui 

em pot ajudar? Què m'està agradant més?...etc” 
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El diari de viatge es pot crear des de diverses plataformes web, es proposarà 

Google Sites. 

Cloenda final 
 

Per finalitzar, se’ls proposarà als alumnes que donin a conèixer a la resta del 

centre el que han après i creat. Si hi ha oportunitat de dur-ho a algun acte 

educatiu tipus la fira de la ciència o similar, molt millor. 

 

Per fer-ho utilitzarem la RA perquè els alumnes i la resta de membres del centre 

puguin consultar les característiques de les roques presents al paisatge de 

Menorca. A la sortida programada agafarem mostres de roques les quals 

identificarem al laboratori. Una vegada identificades, les exposarem al hall: 

crearem un mural d’estrats sedimentaris i col·larem les roques on corresponguin. 

En el moment en el que el nostre telèfon mòbil passi per una de les roques (que 

seran un activador de RA), l’objecte multimèdia que hagin creat els alumnes 

sortirà a la pantalla del dispositiu.  

 

També projectarem al hall, el mapa del món. A cada punt seleccionarem un vídeo 

d’una de les parelles que serà el que sortirà quan el dispositiu mòbil detecti 

l’activador. 

 

Avaluació 

L'avaluació és, dins el context educatiu, un procés complex que s'utilitza per a 

obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de valor i al mateix temps 

servir de guia per tal de prendre decisions. 

Es proposa una avaluació contínua i integrada en el procés. S'utilitzaran eines 

de control de l'aprenentatge i d'anàlisi d'avanç: Diari de viatge (portafolis 

personals), rúbriques, autoavaluacions i coavaluacions.  

Instruments per realitzar el seguiment i l’avaluació dels alumnes: 
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- Avaluació utilitzant insígnies i RA 

 

Una de les eines que podem emprar per l'avaluació de l’alumnat són les 

insígnies. Com sabem, en línies generals, una insígnia és un senyal o un objecte 

que reconeix determinades coses (comportaments, treballs, actituds o èxits en 

general) i que es pot aconseguir en superar una determinada meta o assoliment. 

En aquest cas es proposa a més d’utilitzar les insígnies per avaluar a l’alumnat 

associar-les amb la RA. D’aquesta manera l’alumne rebrà la seva insígnia 

significat de la qual coneixerà però, amb el seu dispositiu mòbil podrà accedir 

directament als comentaris o les pautes que el docent vulgui incloure per 

continuar i millorar en el procés d’aprenentatge. Aquest contingut al qual els 

alumnes tindran accés, a través de la insígnia, seran individuals i personals per 

cada alumne i només cada un d’ells tindrà accés al seu 

propi contingut. 

Insígnies:  

 
Grau d’assoliment i execució dels exercicis i 
activitats. A la imatge de la dreta es mostren les diferents 

insígnies que representen la qualitat de la feina 

presentada. Com s’ha esmentat anteriorment, les 

insígnies faran la funció d’activador de RA a través de les 

quals podran reproduir l’arxiu multimèdia amb els comentaris de l’avaluació del 

docent. 

 

Superació amb èxit o no de cada una de les parts de la 
proposta. Per ajudar a la motivació dels alumnes i afavorir 

l’avaluació contínua, quan acabin les diferents activitats de 

cada una de les parts se’ls farà saber si les han superat o no. 

Si les han superades una vegada enfoquin l’activador 

(primera imatge de la dreta) se’ls apareixerà un arxiu 

multimèdia d’enhorabona, d’ànims per continuar...etc. Si no 

  
Has de millorar     Bé 

  
Molt bé  Excel·lent   

 
Part superada 

 
Part no superada. Revisa 
les activitats indicades! 
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han superat alguna de les parts, amb la segona imatge que apareix a la dreta, 

se’ls indicarà per què i què han de revisar per poder continuar. 

 
Compartir bones idees, reflexions, curiositats... Moltes 

vegades els alumnes ens sorprenen quan plasmen les seves 

idees, pensaments o reflexions. Si ens trobem amb aquest cas, 

farem servir la insígnia de la dreta, per felicitar a l’alumne i se 

l’indicarà que comparteixi aquesta informació de tan bona 

qualitat amb els seus companys. 

 

Les insígnies s’han dissenyat amb:  

http://www.makebadg.es/ 

https://www.openbadges.me/designer.html 

https://www.canva.com/ 

- Autoavaluació 

L’autoavaluació dels alumnes és una part molt important de l’avaluació, si ells 

mateixos saben què estan fent malament i com corregir-ho, el procés 

d’aprenentatge es duu a terme d’una manera molt més eficient. En aquesta 

proposta s’inclou l’autoavaluació contínua dels alumnes, explicada anteriorment 

amb els “PUNTS DE FEED-BACK” i l’autoavaluació final. A l’autoavaluació final 

els alumnes fan una avaluació general del que han fet i com ho han fet, una 

cloenda final personal de la seva tasca realitzada que els permetrà detectar els 

errors generals i les millores que poden incorporar a la seva rutina 

d’aprenentatge. 

Algunes preguntes que es poden fer per dur a terme l’autoavaluació final són: 
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D’aquí també podem extreure si s’ha assolit finalment la competència 

d’aprendre a aprendre i la competència social i cívica. 

Per avaluar la resta d’activitats es proposen rúbriques i una checklist: 

- Rúbrica per avaluar els vídeos 

- Rúbrica per avaluar les presentacions a classe 

- Rúbrica per els Informes de laboratori 

- Cheklist per avaluar les diferents activitast proposades al mapa. 

 

(adjuntades a l’annex_2) 

 

- Percentatges d’avaluació 

 

Activitats del mapa, vídeos + presentacions: 50% 

Diari de viatge: 20% 

Informes laboratori: 10% 

Actitud: 20% 
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CONLUSIONS I VALORACIONS PERSONALS 

 

El present treball proposa centrar-se en l'aprenentatge actiu i significatiu, amb un 

model en el qual els estudiants participin constantment en les diferents sessions, 

potenciant a més, les relacions inter-organitzatives dins d'un grup i 

desenvolupant habilitats de lideratge i d'autonomia en l'aprenentatge. Els 

estudiants tindran per una banda, l’oportunitat de desenvolupar confiança en si 

mateixos, també de tenir responsabilitat dins un grup i de saber emetre i rebre 

ordres correctament, per un altra banda també podran millorar i ampliar la seva 

capacitat de gestió de  conflictes. 

 

Aquesta experiència pot ser molt enriquidora per als estudiants, seran capaços 

de coordinar-se en grup, formular respostes creatives i coherents i participar 

activament en els debats. La motivació en aquest tipus de metodologies actives 

influeix positivament en el rendiment acadèmic dels alumnes17. A més, tenen la 

possibilitat de treballar les competències clau en ciència i tecnologia, aprendre a 

aprendre, comunicació lingüística i sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 

 

Així com s’ha dissenyat la proposta el alumnes poden treballar a ritmes diferents, 

el que permet que l’aprenentatge sigui més significatiu, arribant a tots els tipus 

d’alumnes. D’aquesta forma, l’aprenentatge es personalitza creant una mirada 

única per cada alumne, generant entorns d’aprenentatge que transfereixin el 

poder de decisió i execució de l’alumnat. 

 

Abans de finalitzar aquest treball de fi de màster m’agradaria incloure algunes 

valoracions i conclusions personals. És un fet que les metodologies amb les 

quals s’ha dissenyat aquest treball duen aplicant-se, amb molt bons resultats, a 

molts de centres de tot el món des de fa bastants anys.  No obstant, aquests 

bons resultats i l’increment en la motivació dels alumnes encara no han fet que 

aquestes metodologies s’apliquin ni en tots els centres del territori Espanyol ni 

en els de l’illa de Menorca. No sé exactament el per què ni els motius d’aquest 

fet, però és cert que no és fàcil “desaprendre” i dissenyar sessions on els 
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alumnes siguin el centre de l’aprenentatge. A mi personalment, el disseny 

d’aquest treball de fi de màster, m’ha suposat algunes dificultats les quals 

atribueixo a la falta d’experiències, que es surtin de la classe magistral, viscudes 

com alumna. Per tant, vull destacar la importància dels els futurs docents (que 

com jo només hem viscut les classes magistrals) de “desaprendre”, és a dir, 

d’intentar canviar la forma en la qual hem viscut el procés d’aprenentatge per 

poder arriscar i innovar en la nostra futura tasca docent. 

 

També m’agradaria deixar reflectit en aquest treball la motivació que m’ha 

suposat conèixer les diferents metodologies actives per dissenyar les meves 

futures classes. Quan vaig acabar la carrera  no em plantejava ser professora i, 

pensant que la feina d’un docent consistia en arribar a l’aula, impartir la classe 

magistral, fer un examen i així successivament a cada curs i cada any... em 

produïa un sentiment d’avorriment infinit. Com he dit al començament d’aquest 

paràgraf, la meva motivació s’ha incrementat exponencialment una vegada he 

conegut que les classes es poden dissenyar de maneres molt més dinàmiques i 

actives per els alumnes. Estic completament convençuda de que així 

l’aprenentatge és molt més significatiu i conseqüentment el paper que adopta el 

docent de guia amb els alumnes em sembla més útil i important. 

 

Finalment, per millorar aquesta proposta es podria treballar interdisciplinarment 

amb altres departaments, enriquint així els continguts i les experiències que els 

alumnes poden viure. 
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ANNEX_1 
 

- Mapa silueta Menorca 

 
- Localitzacions dels “punts de feed back” 

 
1. “The nevada Target” 

 

Aquest és el primer punt de FEED-BACK. Aquests punts serveixen per què 

reflexioneu sobre què esteu fent i com i quines sensacions teniu al respecte. Per fer-

ho podeu contestar aquestes preguntes:  

 

Què estic aprenent? Sóc capaç de resumir-ho en poques frases? En quina fase em 

trobo? Què m'està resultant més difícil? Com ho podria superar? Qui em pot ajudar? 

Què m'està agradant més?... 
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2. “El gegant de Tarapacá” 
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3. “Badlands Guardian”, o el perfil de la Mare Terra 

 
 

4. Crater de meteorit, Arizona 
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5. Planta de tractament d'aigües?, Rumania 
 

 
 

6. Cementiri d’avions, Tucson (EEUU) 
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7. Cultius d'arròs i Riotinto 
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ANNEX_2 RÚBRIQUES 

- Rúbrica per avaluar els vídeos 

 

 

 

Criteris 10 7 5 0 

Preparació 
 
C.lingüística 

El guió està 
molt ben 
dissenyat i 
estructurat. 

Tenen bona 
estructura 
però el guió 
està 
incomplet. 

L’estructura 
no és 
incorrecta, el 
guió 
presenta 
errors. 

No existeix cap guió, 
no hi ha senyals 
d’organització. 

Contingut Inclou cada un 
dels punts 
temàtics 
requerits. 

Inclou 
parcialment 
els punts 
temàtics 
requerits. 

L’ ús del 
llenguatge és 
adequat. 

Inclou pocs o 
cap dels 
punts 
temàtics 
requerits. 

L’ús del 
llenguatge és 
inadequat. 

No hi ha cap dels 
punts demanats al 
vídeo. 

Originalitat  

C.digital 

El vídeo és 
complement 
autèntic. 

La feina 
realitzada 
conté idees 
originals i 
d’altres 
basades en 
idees ja 
existents. 

La feina 
realitzada 
conté idees 
ja existents. 

El vídeo ha estat 
copiat. 

Gravació i 
edició del 
vídeo 
C.digital 

La imatge i el so 
són de qualitat, 
a més presenta 
bona edició. És 
un vídeo molt 
bo. 

Algun dels 
tres aspectes 
anteriors ha 
fallat, però el 
resultat  és 
bo. 

La qualitat 
del vídeo no 
és bona, 
però el 
resultat és 
acceptable. 

No no hi ha gaire 
esforç i el resultat no 
és massa bo. 

Capacitat 
feina en 
equip 

C.social i 
cívica 

Respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup. 

Li costa però 
a la fi, 
respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup. 

Només 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup 
quan ell/a 
està d’acord. 

No és capaç 
d’organitzar-se ni de 
respectar les opinions 
dels altres. 
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- Rúbrica per avaluar les presentacions a classe 

 

 

 

 

 

 

Criteris 10 7 5 0 

Pronunciació 
  

C.lingüística 

Pronuncia i 
vocalitza 
correctament 
les paraules.  

Alguna de 
les dues 
opcions 
anteriors 
falla.  

Se l’entén 
però la 
pronunciació 
i vocalització 
és 
millorable. 

És difícil entendre el 
que diu i per tant, 
seguir la presentació. 

Volum El volum és 
adequat. 

El volum és 
massa alt. 

El volum és 
baix. 

Exposa massa baix, 
no s’escolta. 

Postura La seva 
postura és 
natural i mira al 
públic 
contínuament. 

Mira al 
públic, però 
la seva 
postura no és 
correcta (mà 
a les 
butxaques, 
es recolza 
amb una 
taula o 
paret...) 

En varies 
ocasions 
dóna 
l’esquena al 
públic. 

Quasi tota la 
presentació ha donat 
l’esquena al públic. 

Contingut Tota la 
informació es 
present i 
correcta. 

Total la 
informació és 
present però 
hi ha alguns 
errors. 

Falta 
informació.  

Falta quasi tota la 
informació. 

Originalitat 

C.digital 

La presentació 
és pròpia i 
creativa. 

Conté idees 
originals i 
d’altres 
basades en 
feines ja 
existents. 

La feina s’ha 
realitzat amb 
idees ja 
existents. 

Tot el material és 
copiat. 

Capacitat 
feina en equip 

C.social i 
cívica 

Respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup. 

Li costa però 
a la fi, 
respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup. 

Només 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup 
quan ell/a 
està d’acord. 

No és capaç 
d’organitzar-se ni de 
respectar les 
opinions dels altres. 
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- Rúbrica per avaluar els informes de laboratori. 

 

 

 

 

 

Criteris 10 7 5 0 

Plantejament 
d’objectius 
 
 C.lingüística 

Planteja, exposa 
i explica de 
manera sintètica 
i clara tots els 
objectius 
proposats, del 
treball a 
realitzar.  

Planteja, 
exposa i 
explica els 
objectius, 
però falta 
síntesi i 
claredat. 

Falten 
objectius. 

No ha plantejat els 
objectius. 

Fonament 
teòric 

C.lingüística 

Reconeix i 
exposa, de 
manera clara i 
sintètica els 
conceptes 
teòrics en els 
quals es 
sustenta la 
pràctica. 

Reconeix i 
exposa els 
conceptes 
teòrics en els 
quals es 
sustenta la 
pràctica, però 
falta claredat 
i síntesi. 

Falten 
conceptes 
teòrics per 
acabar 
d’entendre la 
pràctica.  

Falta el fonament 
teòric a l’informe. 

Procediment 
experimental 
 
 C.lingüística 

Els 
procediments a 
seguir en la 
pràctica de 
laboratori són 
descrits i 
enumerats en 
forma clara i 
precisa. 

Els 
procediments 
a seguir en la 
pràctica no 
són descrits 
de manera 
clara. 

En varies 
ocasions dóna 
l’esquena al 
públic. 

Quasi tota la 
presentació ha 
donat l’esquena al 
públic. 

Maneig de 
dades 
experimentals 

Presenta les 
dades 
obtingudes en 
forma ordenada i 
amb les seves 
conclusions 
pertinents. 

Presenta les 
dades 
obtingudes 
però falten 
les 
conclusions. 

Falten dades i 
per tant les 
conclusions 
són 
incompletes. 

No presenta ni 
dades ni 
conclusions. 

Capacitat 
feina en equip 

C.social i 
cívica 

Respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització del 
grup. 

Li costa però 
a la fi, 
respecta i 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup. 

Només 
accepta les 
opinions i 
l’organització 
del grup quan 
ell/a està 
d’acord. 

No és capaç 
d’organitzar-se ni 
de respectar les 
opinions dels 
altres. 
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- Cheklist per avaluar les diferents activitats proposades al mapa. 

 

Criteris Si N/C No 

Identifica amb el que ha de 
treballar 

Aprendre a aprendre 

   

Cerca, classifica i 
interpreta la informació 
necessària 

Aprendre a aprendre 

   

Mostra la feina amb la 
organització necessària 

Aprendre a aprendre 

   

Demostra actituds de 
cooperació 

C.social i cívica 

   

Demostra autonomia i 
esforç en la feina 
personalitzada i es capaç 
d’autoavaluar-se 
 
Aprendre a aprendre 

   

Utilitza de forma correcta 
el vocabulari científic 

   

Mostra creativitat en el 
disseny de les seves 
feines 

   

 

*Cada apartat valorat amb un SI sumaria 1,4 punts del total de 10. 

 

 

 
 
 


