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MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

Ciències naturals DESCOBRIM EL NOSTRE FUNCIONAMENT SEXUAL 

COMPETÈNCIES 
L’alumne ha de ser competent per a: 

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Generar explicacions sobre els objectes i fenòmens del 
món a partir de coneixements científics i utilitzant el 
llenguatge propi d’aquest context. 

 La comprensió del vocabulari relacionat amb la sexualitat. 

 L’establiment de relacions conceptuals. 

 L’expressió oral i escrita dels diferents coneixements. 
 

Comprèn la informació nova i estableix 
relacions entre aquesta i els seus 
coneixements previs. 

Expressa de manera oral i escrita els 
diferents coneixements apressos. 

Desenvolupar la imaginació i la creativitat per apropiar-se 
d’aquesta cultura científica 

 La imaginació i la creativitat per apropiar-se de la cultura 
científica. 

 L’explicació, el raonament, la valoració de raonar i l’actuació 
pròpies de la cultura científica. 

Aplica els coneixements apressos per 
l’elaboració de materials de manera 
creativa i original respectant els elements 
propis de la cultura científica. 

Analitzar críticament la informació i reflexionar sobre 
aquesta. 

 L’anàlisi i la comparació de la informació. 

 Estratègies de raonament. 

 La investigació i/o la resolució de problemes.  

 La utilització de les TAC per a la cerca d’informació i el 
tractament de les dades. 

Pren decisions respecte a la informació 
presentada, cercada, etc.  

Justifica les seves opinions en base als 
seus coneixements i la posada en pràctica 
d’aquests. 

Utilitza les TAC com un instrument per 
seleccionar informació i contrastar-la 
amb una altra, així com element per crear 
continguts i compartir-los. 

Interpretar la informació   La decodificació i traducció de la informació ja sigui 
llenguatge verbal, numèric o en gràfic. 

 La utilització de models per interpretar les situacions. 

Interpreta els diferents formats en els 
que es presentada la informació. 

Reconèixer les pròpies potencialitats i limitacions, 
contrastar idees amb els altres i compartir i construir el 
coneixement conjuntament. 

 El reconeixement dels propis coneixements. 

 La construcció conjunta del coneixement. 

Participa en el grup de manera activa. 
 

Comparteix el que sap i no sap amb els 
altres. 



Donar respostes provisionals, assumint que durant 
l’aprenentatge poden haver errors i aconseguir mantenir 
l’autoestima davant les dificultats. 

 El plantejament de problemes quotidians i la resolució 
d’aquests. 

 El posicionament davant de situacions que ens afecten de 
manera directe a l’autoestima. 

Té iniciativa i s’organitza. 
 

Pren decisions i es responsabilitza 
d’aquestes. 

Gestiona la seva manera de fer. 

Pensar de manera autònoma i creativa i, practicar valors 
per la cura de la salut sexual. 

 La reflexió sobre mètodes anticonceptius. 

 El coneixement de la salut sexual i la higiene personal. 

 La investigació sobre les malalties de transmissió sexual. 

Coneix els diferents mètodes 
anticonceptius. 

Coneix la importància de mantenir uns 
hàbits d’higiene sexual. 

S’ha conscienciat sobre les conseqüències 
de les malalties de transmissió sexual. 

Reconèixer i analitzar els problemes del nostre entorn; 
fonamentar les opinions i l’actuació responsable; 
desenvolupar estratègies i actituds relacionades amb 
l’objectivitat, el rigor i la racionalitat. 

  La investigació i reflexió entorn les malalties de transmissió 
sexual. 

Reconeix l’existència de les malalties de 
transmissió sexual. 

Es conscient de les conseqüències per la 
societat. 

Coneix els mètodes per evitar-les. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. AULA TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

SESSIÓ 1. La nostra etapa de la vida humana: l’adolescència. 

Inicial 
1. Iniciem explicant els objectius de la UD i els criteris 

d’avaluació. 

- Orientacions per 
a l’alumne 
- Ordinador 
 

- Grup classe per 
a la introducció 
de la unitat. 

 

15’ - Ús de suport visual 
per a l’explicació. 

- El docent resoldrà 
els dubtes que 
plantegin els 
alumnes. 

 

-Es valorarà l’escolta 
activa.  

 

Desenvolupament 
1. A continuació per trencar el gel i detectar les idees 

prèvies, observarem un vídeo i seguidament el 
comentarem induint a la reflexió mitjançant les 
preguntes que farà el docent (material 1). Alhora els 
alumnes disposaran d’una graella on hauran d’anar 
anotant els canvis que es produeixen tant en els 
nois com en les noies (fitxa 1). 

2. Explicació teòrica per part del docent presentant un 

- Ordinador amb 
connexió a 
internet 

- Vídeo sobre 
desenvolupame
nt adolescent 

- Material 1 
- Fitxa 1 
- Material 2 

- Grup classe el 
visionat del 
curtmetratge. 

- Activitat 
individual: 
completar la fitxa 
1 

- Grup classe per a 
l’explicació del 

35’ - Descripció oral del 
vídeo per alumne 
amb dificultats 
visuals. 

- Descripció escrita 
dels sons o utilitzant 
el llenguatge de 
signes per alumnes 
amb dificultats 

- Es valorarà 
especialment l’escolta i 
la participació.  
- Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: fitxa 1. 
 

https://docs.google.com/document/d/1wVKFjz1q81WCrQWoRnFa6GRjBo9BBi7leiZAFxdv-D4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wVKFjz1q81WCrQWoRnFa6GRjBo9BBi7leiZAFxdv-D4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wVKFjz1q81WCrQWoRnFa6GRjBo9BBi7leiZAFxdv-D4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8JUjs34Ys&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8JUjs34Ys&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8JUjs34Ys&has_verified=1
https://docs.google.com/document/d/1LEfB1tQL5K5zK7tByz8X9_QwixT160K_3aDRp2yHIc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fxHG0czbHBjk6wqZXadBd32T8RYr2tI16GhoqX--SJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qeW5vGFZSnkH0yP_noZST4DFwIu_KQJbHTQsH_MTusg/edit?usp=sharing


conjunt de conceptes relacionats amb 
l’adolescència (material 2). 

- Ordinadors i 
accés a internet 
 
 

docent. 
 

auditives. 
- Ús de suport visual 

per a l’explicació 
teòrica. 

 

Síntesi 
1. Aclariment de dubtes: els alumnes podran 

preguntar si tenen algun dubte i la resta de 
companys i el docent ajuden a resoldre’ls. 

2. El docent avança que per la propera sessió 
elaboraran un mapa conceptual en relació al tema 
tractat. 

- Ordinador. 
- Fitxa 1. 

 10’ El docent intervindrà 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i 
tenint en compte els 
PI. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: fitxa 1. 

SESSIÓ 2.       

Inicial 
1. El docent explica que en petits grups elaboraran un 

mapa conceptual sobre el tema tractat en la sessió 
anterior: pregunta i entre tots intenten resoldre què 
és un mapa conceptual. A més, els ensenya el 
programa que faran servir per portar-ho a terme i 
un material de suport per fer-ho. 

- Ordinador 
- Material de 

suport a 
l’elaboració de 
mapes 
conceptuals 

- Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 

 

10’ - Ús de suport visual 
per a l’explicació. 

- El docent intervindrà 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i 
tenint en compte els 
PI. 

 

Desenvolupament 
1. Elaboració d’un mapa conceptual on hauran 

d’aparèixer els conceptes explicats i la seves 
relacions. 

- Material de 
suport a 
l’elaboració de 
mapes 
conceptuals 
- Programa 
CmapTools 
 

Petits grups per a la 
realització del 
mapa conceptual. 

30’ - El docent anirà 
passant pels diferents 
grups de treball 
ajustant les ajudes a 
aquests, tenint en 
compte els PI: suports i 
recursos específics. 

- Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne, concretament 
de la incorporació del 
mapa conceptual amb els 
nous conceptes 
presentats així com les 
relacions entre aquests. 

Sintesí  
1. Cada grup deixarà obert a l’ordinador o penjat a 

l’aula el mapa conceptual que han elaborat i els 
diferents grups podran anar observant de forma 
ordenada la resta de mapes dels seus companys, 
així com expressar idees, compartir dubtes... de 
manera que s’enriqueixin entre els grups i les idees 
dels altres puguin servir d’ajut per acabar de 
completar el mapa conceptual. 

-Mapa 
conceptual de 
cada grup. 

 15’ - El docent anirà 
voltant per la classe, 
incitant a resoldre 
dubtes i ajudant en 
la resolució 
d’aquests: tenint en 
compte els PI. 

Es valorarà el interès dels 
alumnes per la resta de 
mapes, compartir dubtes 
i plantejar idees. 

http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1


SESSIÓ 3. Coneixem l’aparell reproductor 

Inicial 
1. Els alumnes en petits grups hauran d’identificar els 

diferents òrgans interns i externs de l’aparell 
reproductor masculí i femení, així com quina 
consideren que és la seva funció (fitxa 2). 

- Fitxa 2 
- Ordinadors 

Petits grups per 
compartir els seus 
coneixements i 
arribar a acords. 

10’ El docent passa pels 
diferents grups per 
veure quines són les 
idees prèvies dels 
alumnes. Així com 
ajustant les ajudes a 
aquests, tenint en 
compte els PI: suports i 
recursos específics. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa.  
 

Desenvolupament 
1. Compartir en gran grup els dubtes que hagin sortit i 

si algun altre grup els pot resoldre. 
2. Explicació del docent de les diferents parts dels 

aparells reproductors, així com les seves funcions 
(material 3), recollint les idees que ha pogut escoltar 
dels diferents grups i aclarint els dubtes que els 
alumnes puguin presentar. Cada alumne recollirà la 
informació a la fitxa 2. 

3. També, el docent preguntarà què és el cicle 
menstrual i ajudarà en la construcció del 
coneixement sobre aquest concepte (material 3). 
Proposarà descarregar una aplicació per a mòbil per 
tenir un control del mateix. 

- Material 3 
- Fitxa 2 
- Material de 

suport per a 
l’aplicació 
mòbil del cicle 
menstrual. 

Grup classe. 40’ - Ús de suport visual 
per l’explicació. 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
formular preguntes i 
expressar què han 
entès.  

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne afegint 
informació nova: parts i 
funcions dels aparells 
reproductors. 
 
 

Síntesi 
1. Els alumnes començaran a afegir els nous conceptes 

més rellevants al mapa conceptual iniciat a la sessió 
1, per així completar-ho. El docent explica que 
hauran d’acabar aquesta activitat fora d’hores de 
classe i recorda que és una activitat d’avaluació 
continuada, que hauran d’afegir al portafoli. 

 

- Fitxa 2 
- Mapa 

conceptual de 
la sessió 1 

Petits grups per a la 
realització del 
mapa conceptual. 

10’ El docent passa pels 
diferents grups per 
veure quines són les 
noves relacions. I 
realitza ajudes 
ajustades tenint en 
compte els PI: suports 
i recursos específics. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne, concretament 
de la incorporació del 
mapa conceptual amb els 
nous conceptes 
presentats així com les 
relacions entre aquests. 

SESSIÓ 4. Fecundació, gestació i part... investiguem! 

Inicial 
1. Explicació del docent respecte a l’organització 

d’aquesta sessió: els tres temes que donen títol a la 
classe s’hauran de desenvolupar en petits grups que 
posteriorment, a la sessió 4 s’hauran d’exposar 

- Fitxa 3 - Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 

- Petits grups per a 
triar la temàtica a 

15’ - Ús de suport visual 
per l’explicació. 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
formular preguntes i 

Es valorarà l’escolta 
activa. 

https://docs.google.com/document/d/1c837W3v9XMXFEkbvG6aNCQBMtsdl9Wpd5_N8SvntHw8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oNxRDhv_6tLrifa3Timlg6Y-0BItQf16bBtyF0Yocr8/edit?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es
https://docs.google.com/document/d/1f_EK62BIdJwy6jvySZDU_CI0cOzutUUNWukoZhGPjrI/edit?usp=sharing


mitjançant un presentació powerpoint que serà 
avaluada amb els criteris de la Graella d’avaluació 
de la presentació oral. 

2. Cada grup triarà un tema i desenvoluparà l’apartat a 
o b que es citen a la fitxa 3, on també s’indiquen 
pàgines web on obtenir la informació. Els petits 
grups hauran de decidir el tema i comentar-ho al 
docent. Aquest gestionarà l’adjudicació dels temes 
en base als suggeriments dels alumnes. 

desenvolupar. expressar què han 
entès. 

Desenvolupament 
1. El docent comentarà quina és l’adjudicació dels 

temes i cada grup comença a treballar en la seva 
temàtica, cercant, analitzant i seleccionant la 
informació. 

2. Prendre la decisió sobre quins coneixements 
apresos es presentaran a la resta de grups en base a 
la proposta d’informació realitzada per el docent a 
la fitxa 3. 

3. Els  grups començaran a crear les diapositives de la 
seva temàtica per l’exposició que tindrà lloc a la 
propera sessió. Així com dues preguntes que 
considerin que poden fer pensar els seus companys 
per entendre els continguts explicats. El docent els 
facilitat recomanacions per fer el powerpoint. 

http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf 

 
 

- Fitxa 3 
- Ordinadors i 

accés a internet 
- Recomanacions 

powerpoint 

Petits grups per a 
treballar en la 
temàtica a 
desenvolupar. 

40’ - El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i 
guiant-los en els 
passos a seguir com 
a suport. 

- El docent realitza 
ajudes ajustades 
tenint en compte els 
PI: suports i recursos 
específics, com per 
ex. per una 
discapacitat visual. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
 

Síntesi 
1. El docent recorda, com s’especifica a la fitxa 3, que 

els powerpoint els hauran d’acabar fora d’hores de 
classe i portar-ho preparat per a la sessió 4. I que es 
mirin la graella d’avaluació de la presentació. Si 
tenen dubtes poden parlar-ho amb ell 
presencialment o bé per correu electrònic. 
 

- Graella 
d’avaluació de 
la presentació 
oral 
 

Grup classe. 5’ El docent recorda què 
és necessari per la 
propera sessió i els 
ofereix la possibilitat 
d’atendre dubtes fora 
del horari de classe: 
presencialment o per 
correu. 

Es valorarà l’escolta. 
 

SESSIÓ 5. Fecundació, gestació i part... Què hem après? 

Inicial 
1. El docent explica com s’organitzarà la sessió. En 

- Ordinador Grup classe per a 
l’explicació del 

5’ - Ús de suport visual 
per l’explicació. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf
http://es.slideshare.net/muntsatortos/consell-per-fer-un-pp-entenedor
http://es.slideshare.net/muntsatortos/consell-per-fer-un-pp-entenedor
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing


primer lloc, cada grup, per l’ordre que assenyalava 
la fitxa 3, exposarà els continguts que ha treballat, 
tenen un màxim de 5 minuts i aquesta activitat serà 
avaluada. En segon lloc, passarem al torn de les 
preguntes i aclariment de dubtes. 

docent. 
 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
expressar els seus 
dubtes del 
procediment. 

Desenvolupament 
1. Els grups per ordre d’exposició dels continguts 

presenten la feina realitzada. Mentrestant, el 
docent realitza l’avaluació. 

 

- Ordinador i 
accés a internet 

- Presentacions 
de cada grup 

- Graella 
d’avaluació de 
la presentació 
oral 
 

Grup classe 35’ Tenir presents tots els 
elements que facilitin 
la participació de tots 
els alumnes en 
l’activitat. Per ex. 
descripció d’un vídeo 
per alumne amb 
dificultats visuals. 

Es valorarà l’expressió 
oral; l’odre i estructura 
de la temàtica exposada; 
la creativitat i la 
presentació atractiva 
dels continguts; les 
habilitats lingüístiques i 
l’adequació al temps 
disponible. 

 
Síntesi 

1. Resolució de les preguntes plantejades entre tot el 
grup i aclariment de dubtes. 

- Ordinador i 
accés a internet 
per aclarir 
dubtes. 

Grup classe 20’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i 
tenint en compte els 
PI. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
 

SESSIÓ 6. Sexe i sexualitat 

Inicial 
1. El docent repartirà per grups unes targetes on hi ha 

els conceptes principals d’aquesta sessió: sexe, 
sexualitat, resposta sexual humana, higiene sexual, 
etc. Per una banda, en una targeta hi haurà un 
concepte i en una altre targeta la definició d’aquell 
concepte. Els alumnes hauran de buscar la definició 
corresponent (material 4). 

- Material 4: 
Targetes per 
detectar els 
coneixements 
previs. 

Petits grups 10’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i 
tenint en compte els PI 
facilitant els suports i 
recursos específics. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa.  

Desenvolupament 
1. Guiats pel docent, cada grup haurà de dir un 

concepte i la definició que han associat. La resta de 
grups hauran de comentar si coincideixen o no en 
quan a aquell concepte i justificar la seva posició. 

2. En petits grups hauran de crear un llistat d’hàbits 
d’higiene sexual; poden fer servir internet per la 

- Targetes. 
- Ordinador o 

tablet i accés a 
internet. 

- Grup classe. 
- Petits grups. 

35’ - El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
resolent dubtes dels 
conceptes i les 
definicions. Farà 
servir suport visual 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jmtHx1JE-w8eeakgkjHNdD8TbmzMiY82d3L17v_qL64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FhZOlR39kmD9pOsGiYXtO05noVDxC0UcF_AEVgARJFY/edit?usp=sharing


recerca. per a l’explicació. 
- El docent passa pels 

diferents grups 
aclarint dubtes i 
ajusta les ajudes 
tenint en compte els 
PI: suports i recursos 
específics. 

Síntesi 
1. Guiats pel docent, els diferents grups aniran 

aportant els hàbits saludables que han comentat en 
petit grup. 

 

- Informació 
recollida pels 
grups. 

Grup classe 15’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
resolent dubtes. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: hàbits 
d’higiene sexual. 

SESSIÓ 7. I tu, et protegeixes? Mètodes anticonceptius 

Inicial 
1. El docent els explicar que cada alumne haurà 

d’anomenar en un full els mètodes anticonceptius 
que conegui, què són i com s’utilitzen (fitxa 4). 

2. En petits grups posen en comú quins mètodes han 
identificat, comparteixen coneixements al respecte i 
ho fan constar a la fitxa 4. 
 

- Fitxa 4 - Activitat individual 
- Compartir 

coneixements en 
petit grup 

10’ Ús de suport visual per 
l’explicació. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne (fitxa 4). 
 

Desenvolupament 
1. Docent reparteix un mètode anticonceptiu per grup 

i aquest haurà de cercar informació respecte 
aquest: mètode femení o masculí, reversible o 
irreversible, prevenció embaràs, prevenció MTS, 
com funciona, etc. 

- Ordinadors, 
tablets i accés a 
internet 

- Pàgines web on 
consultar la 
informació 

- Fitxa 5 

- Petits grups 30’ El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i ajusta 
les ajudes tenint en 
compte els PI: suports 
i recursos específics. 

Es valorarà la participació 
activa en la recerca. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne (fitxa 5). 

Síntesi 
1. Per realitzar la posada en comú ho farem a través 

d’un joc anomenat el semàfor: el docent anirà dient 
situacions relacionades amb els mètodes i els 
alumnes hauran d’aixecar un color o un altre del 
semàfor en funció de si consideren que aquesta 
situació és vertadera (verd), falsa (vermell) o tenen 
dubtes (taronja). La idea és que els grups que han 
cercat la informació sobre aquell mètode puguin 

- Material 5 
- Cartolines en 

forma de 
targetes de 
colors (verd, 
groc i vermell) 

Grup classe 20’ Ús de suport visual per 
realitzar l’activitat. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

https://docs.google.com/document/d/1tNoeCutglVwNTTRkFy317rwE91kCrDHwzaCdRyd4CPk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMNBMHh-IorzBwDKGIx_IiA4QSdkuVzZW3KLYR6a1wQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMNBMHh-IorzBwDKGIx_IiA4QSdkuVzZW3KLYR6a1wQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMNBMHh-IorzBwDKGIx_IiA4QSdkuVzZW3KLYR6a1wQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PYm_HiHuAS_xsJLn27OolLmgKpZg2WoBg9xhkyvE2aw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hfe_VgZpEpBfN_QnDi50FBqHAaycbv_RWdr2BtwsVT8/edit?usp=sharing


justificar les diferents situacions i serveix a la resta 
d’alumnes per conèixer-la (material 5). 

SESSIÓ 8. Malalties de transmissió sexual I 

Inicial 
1. El docent introduirà el tema mitjançant un joc: 

repartirà un petit paper per cada alumne, allà 
cadascun haurà de aconseguir tres signatures de 
tres persones que li caiguin bé, amb qui s’entenguin, 
que li agradin, etc. Alguns dels papers estan marcats 
amb una X (seropositiu) o amb una P (preservatiu). 

2. Un cop i els alumnes tenen les tres signatures el 
docent explica que cadascuna representa una 
relació sexual i que el símbol X i P donen a entendre 
les característiques de la relació mantinguda, si ha 
estat protegida o no. Així s’inicia la reflexió sobre la 
importància de protegir-se en les relacions sexuals 
ja que les malalties passen desapercebudes a 
primera vista. 

 

Papers petits amb 
les marques X o P 

Grup classe 15’ Ús de suport visual per 
l’explicació. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

Desenvolupament 
1. Presentació d’un cas per part del docent i explicació 

de l’activitat: creació d’un tríptic informatiu sobre 
les malalties de transmissió sexual, que s’iniciarà a 
l’aula i l’hauran de portar a punt per imprimir a la 
sessió 9. 

2. Per tal de portar-ho a terme els alumnes hauran 
d’investigar sobre les malalties de transmissió 
sexual: presentació i informació a investigar a la 
fitxa 6. 

3. Començar la creació del tríptic informatiu sobre 
malalties de transmissió sexual. 

 

- Fitxa 6 
- Ordinador i 

accés a internet 
- Pàgines web on 

consultar la 
informació 

- Recurs: com 
crear un tríptic 

 

- Grup classe per la 
presentació del 
cas. 

- Treball en petit 
grup per realitzar 
l’investigació. 

40’ - Ús de suport visual 
per l’explicació. 

- El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i 
ajusta les ajudes 
ajustades tenint en 
compte els PI: 
suports i recursos 
específics. 

 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

Síntesi 
1. El docent ofereix els criteris d’avaluació del tríptic i 

comenta que davant els dubtes poden parlar amb 
ell abans de la propera sessió o enviar-li un correu. 

2. El docent recorda que l’activitat s’haurà d’acabar 
fora de l’aula i portar finalitzada només per preparar 

- Criteris 
d’avaluació del 
tríptic 
 

Petits grups 5’ El docent recorda què 
és necessari per la 
propera sessió i els 
ofereix la possibilitat 
d’atendre dubtes fora 
del horari de classe. 

Es valorarà l’escolta.  

https://docs.google.com/document/d/191BIOMN4-TxQmV32pw5SNep4Ze-XmHtrnqQERGPfXm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Io1t35ekJrIVvXv8-ut_65Ymax9p_RAzx0o-UclqfOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Io1t35ekJrIVvXv8-ut_65Ymax9p_RAzx0o-UclqfOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Io1t35ekJrIVvXv8-ut_65Ymax9p_RAzx0o-UclqfOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19mZwj1ijBc23ycyMbe-7xkArcp5zFJq3ty2ylK4fkA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19mZwj1ijBc23ycyMbe-7xkArcp5zFJq3ty2ylK4fkA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NwopwZRrtDcVgkUJj27sR-Fn36bnoHHzPGMG9y-6CYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NwopwZRrtDcVgkUJj27sR-Fn36bnoHHzPGMG9y-6CYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NwopwZRrtDcVgkUJj27sR-Fn36bnoHHzPGMG9y-6CYY/edit?usp=sharing


els últims detalls. 

SESSIÓ 9. Malalties de transmissió sexual II i Autoavaluació 

Inicial 
1. Ultimar els detalls del tríptic informatiu i imprimir. 

Servei 
d’impressió o 
impressora 

Petits grups 15’ El docent fa suport als 
grups per tal 
d’enllestir el tríptic. 

Avaluació del tríptic. 

Desenvolupament 
1. Compartir els diferents tríptics amb el grup classe: 

els alumnes penjaran a diferents llocs de l’aula el 
seu tríptic, els grups aniran passant pels diferent i 
podran veure quina informació s’ha presentat i com 
s’ha presentat. 

Tríptics dels 
diferents grups 

Grup classe: els 
alumnes van 
passant pels 
diferents espais on 
hi ha els tríptics 

20’ El docent facilita 
l’accés a la informació 
a aquells alumnes amb 
dificultats visuals, 
motores. 
Els alumnes creadors 
dels diferents tríptics 
hauran de resoldre 
dubtes dels seus 
companys. 

Avaluació del tríptic. 

Síntesi 
1. Per finalitzar l’unitat didàctica els alumnes hauran 

de realitzar l’autoavaluació d’aquesta. 

Autoavaluació de 
l’alumne 

Individual 15’ El docent haurà 
d’estar atent per si hi 
ha cap dubte de 
comprensió de 
l’autoavaluació. 
Adaptació de 
l’autoavaluació a 
diferents formats, per 
ex. braile. 

Autoavaluació de 
l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1T73LDxQeLXAtnRP9Z2h3UiIg4T8BNuJAAtsPc0iAjfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T73LDxQeLXAtnRP9Z2h3UiIg4T8BNuJAAtsPc0iAjfw/edit?usp=sharing


10. Material didàctic 

SESSIÓ 1 

Full amb els objectius i criteris d’avaluació de la unitat. 

CIÈNCIES NATURALS 

OBJECTIUS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: DESCOBRIM EL NOSTRE 
FUNCIONAMENT SEXUAL 

Objectius 
L’alumne ha de ser capaç de: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TIPUS D’ACTIVITATS 

Generar explicacions sobre els 
objectes i fenòmens del món a 
partir de coneixements científics i 
utilitzant el llenguatge propi 
d’aquest context. 

Comprèn la informació nova i 
estableix relacions entre aquesta i 
els seus coneixements previs. 

o Creació d’un mapa 
conceptual 

o Presentació power point 
o Creació d’un tríptic 

informatiu Expressa de manera oral i escrita 
els diferents coneixements 
apressos. 

Desenvolupar la imaginació i la 
creativitat per apropiar-se 
d’aquesta cultura científica 

Aplica els coneixements apressos 
per l’elaboració de materials de 
manera creativa i original 
respectant els elements propis de 
la cultura científica. 

o Presentació power point 
o Creació d’un tríptic 

informatiu 

Analitzar críticament la 
informació i reflexionar sobre 
aquesta. 

Pren decisions respecte a la 
informació presentada, cercada, 
etc.  

o Presentació power point 
o Creació d’un tríptic 

informatiu 
o Exposició a classe sobre la 

seva opinió. 
o Cerca d’informació per la 

web. 
 

Justifica les seves opinions en 
base als seus coneixements i la 
posada en pràctica d’aquests. 

Utilitza les TAC com un 
instrument per seleccionar 
informació i contrastar-la amb 
una altra, així com element per 
crear continguts i compartir-los. 

Interpretar la informació  Interpreta els diferents formats 
en els que es presentada la 
informació. 

o Interpretació de gràfics. 

Reconèixer les pròpies 
potencialitats i limitacions, 
contrastar idees amb els altres i 
compartir i construir el 
coneixement conjuntament. 

Participa en el grup de manera 
activa. 
 

o Posada en comú dels 
coneixements propis i del 
apresos. 

o Treball en petit grup i 
comentaris en el grup classe. 

o Creació del portafoli de 
l’alumne. 

Comparteix el que sap i no sap 
amb els altres. 

Donar respostes provisionals, 
assumint que durant 
l’aprenentatge poden haver 
errors i aconseguir mantenir 
l’autoestima davant les 
dificultats. 

Té iniciativa i s’organitza. 
 

o Expressar els coneixements 
sobre els canvis que es 
produeixen a la pubertat, 
sobre les parts de l’aparell 
reproductor, etc. 

o Creació d’un mapa 
conceptual. 

o Creació del portafoli de 
l’alumne. 

Pren decisions i es responsabilitza 
d’aquestes. 

Gestiona la seva manera de fer. 

Pensar de manera autònoma i 
creativa i, practicar valors per la 
cura de la salut sexual. 

Coneix els diferents mètodes 
anticonceptius. 

o Cercar els diferents mètodes 
anticonceptius. 

o Reflexionar sobre la higiene Coneix la importància de 



 

 

 

 

 

 

 

L’activitat del portafoli de l’alumne: 

El portafoli de l’alumne serà un recull de mostres de treball de l’alumne que s’especifiquen a continuació:  

- Fitxa 1. Canvis durant la pubertat 

- Fitxa 2. L’aparell reproductiu masculí i femení 

- Mapa conceptual treballat en grup 

- Llista d’hàbits d’higiene sexual 

- Fitxa 4. I tu, què en saps? Mètodes anticonceptius 

- Fitxa 5. Mètodes anticonceptius: cerca, selecció i anàlisi de la informació. 

S’haurà de presentar al finalitzar la unitat didàctica i, en el cas d’aquesta assignatura, esdevindrà una eina clau per a 

l’avaluació continuada. 

El format del portafoli és lliure: blog, web, document de text, PowerPoint, etc. 

 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8

JUjs34Ys&has_verified=1 

 

Material 1. Preguntes per la reflexió de l’adolescència. 

- Què heu observat del vídeo? Què us ha cridat l’atenció? Quins temes sorgeixen? 

- Quins canvis ha experimentat la protagonista? (físics, emocionals, interessos,...). 

- Quines emocions ha experimentat la protagonista? Com ha pogut afectar-li això a la seva autoestima? (el 
fet de sentir-se rebutjada, estimada,... parlar de la inestabilitat dels vincles, de la fluctuabilitat de les 
emocions,...). 
- Perquè creieu que és important l’ús del preservatiu? (diverses parelles que alhora han tingut moltes més 
parelles,...). 

- Voldríeu fer alguna crítica sobre el vídeo? (molt estereotipat. Acaba en casament, simbolitza només parella 
heterosexual, comentar que s’han fet altres versions). 

Fitxa 1. Canvis durant la pubertat.  

Canvis nois durant l’adolescència Canvis noies durant l’adolescència 

- 
- 

- 
- 

mantenir uns hàbits d’higiene 
sexual. 

sexual. 
o Creació del portafoli de 

l’alumne. S’ha conscienciat sobre les 
conseqüències de les malalties de 
transmissió sexual. 

Reconèixer i analitzar els 
problemes del nostre entorn; 
fonamentar les opinions i 
l’actuació responsable; 
desenvolupar estratègies i 
actituds relacionades amb 
l’objectivitat, el rigor i la 
racionalitat. 

Reconeix l’existència de les 
malalties de transmissió sexual. 

o Investigació a partir d’un cas 
pràctic. 

Es conscient de les conseqüències 
per la societat. 

Coneix els mètodes per evitar-les. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8JUjs34Ys&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8JUjs34Ys&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXt8JUjs34Ys&has_verified=1


- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 

Material 2. Explicació teòrica sobre l’adolescència. 

La vida humana es pot dividir en diverses etapes: des de la infància fins a la vellesa. Una de les etapes és 

l’adolescència, que compren des del final de la infància i el començament de la juventut. L’adolescència té el seu inici 

amb la pubertat quan a raó de la maduració dels òrgans sexuals, els nens i nenes es transformen en homes i dones 

respectivament. 

La pubertat doncs, és l’etapa de la vida en què maduren els òrgans sexual i es posen de manifest les diferències 

físiques entre nois i noies. 

Els canvis psicològics i emocionals 

Els canvis físics propis de la pubertat solen anar acompanyats de canvis psicològics i emocionals. Cada persona viu 

l’adolescència d’una manera diferent, tot i que hi ha un seguit de circumstàncies comunes o habituals en la majoria 

d’adolescents: necessitat d’interdependència, distanciament dels pares, inseguretat i timidesa, sentiments 

d’incomprensió, caràcter temperamental, interès pel sexe, capacitat d’enamorament... Segurament que més d’una 

vegada heu experimentat canvis sobtats a l’estat d’ànim en un breu període de temps o, sense cap motiu, heu passat 

de l’eufòria a l’angoixa, de l’alegria a la tristesa i fins i tot del riure a les llàgrimes. Aquests esdeveniments els hi 

passen a la majoria d’adolescents. 

Els canvis físics 

Durant la infància tots som pràcticament iguals. Però amb l’arribada de la pubertat els nois i noies experimenten un 

seguit de transformacions que els converteixen en homes i dones. Normalment aquests canvis s’inicien abans en les 

nenes que en els nens, tot i que no hi ha una data exacta per a l’inici de la pubertat ni tampoc dura el mateix en 

totes les persones.  

Generalment: 

Noies: entre els 11 i els 15 anys; quan tenen la primera regla (menarquia). 

Nois: entre els 12 i els 16 anys; quan apareixen les primeres pol·lucions nocturnes, que són ejaculacions involuntàries 

que acostumen a produir-se durant el son. 

La pubertat es desencadena quan la hipòfisi, glàndula situada a la base de l’encèfal, produeix unes hormones que 

afavoreixen la maduració dels òrgans sexuals (els ovaris i els testicles). A partir d’aquest moment, apareixen els 

caràcters sexuals secundaris i s’adquireix la capacitat reproductora, ja que es fabriquen òvuls i espermatozoides. 

Els caràcters sexuals primaris són els aparells reproductors. Permeten diferenciar el sexe de les persones i estan 

presents des del naixement. 

Els caràcters sexuals secundaris són les característiques que diferencien els homes de les dones. S’adquireixen de 

manera gradual durant la pubertat. Són els següents: 

Canvis nois durant l’adolescència Canvis noies durant l’adolescència 

- Canvi de veu 
- Aparició del pèl al pubis, a les aixelles, a la cara i a bona 
part del cos 

- Desenvolupament de les glàndules mamàries 
- Aparició de pèl al pubis i a les aixelles 
- Eixamplament dels malucs 



- Augment de la musculatura 
- Augment de la densitat òssia 

 
 

Característiques comunes: 
- La pell es torna més grassa i pot aparèixer acne. 
- Creixement corporal. 
- Augment de la mida dels genitals. 

 

Font extreta de: J. Álvarez, J. Bru, S. Christensen, E. Liñán (2014). Astres 3 Biologia i Geologia Ciències de la 

Naturalesa 3r ESO Editorial Teide. 

Material de suport a l’elaboració de mapes conceptuals: http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1  

 

SESSIÓ 2. 

Fitxa 2. L’aparell reproductor masculí i femení. 

A
P

A
R

EL
L 

R
EP

R
O

D
U

C
TO

R
 M

A
SC

U
LÍ

 

NOM ON ESTÀ SITUAT 
(posar núm. al 
dibuix) 

QUÈ ÉS I QUÈ FA? 

Penis   

Escrot   

Testicles   

Conductes deferents   

Vesícules seminals   

Pròstata   

Epidídim   

Uretra   

Escrot   

Prepuci   

Gland   

A
P

A
R

EL
L 

R
EP

R
O

D
U

C
TO

R
 

FE
M

EN
Í 

Vulva   

Mont de venus   

Clítoris   

Llavis majors   

Llavis menors   

Orifici uretral   

Orifici vaginal   

Ovaris   

Trompes de fal·lopi   

Úter o matriu   

Vagina   

*Basat en: 

http://www.insdanielblanxart.cat/docs/1.3.Activitats%20recuperaci%C3%B3_ESO%203_Ciencies%20naturals_Set%2

013.pdf  

 

http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
http://www.insdanielblanxart.cat/docs/1.3.Activitats%20recuperaci%C3%B3_ESO%203_Ciencies%20naturals_Set%2013.pdf
http://www.insdanielblanxart.cat/docs/1.3.Activitats%20recuperaci%C3%B3_ESO%203_Ciencies%20naturals_Set%2013.pdf


 

 

Material 3. Explicació aparells reproductors i cicle menstrual (material per al docent). 

Explicació de les diferents parts dels aparells reproductors, així com les seves funcions. 

Explicació: http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/    

Imatges dels aparells reproductors: 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/coneixement_del_teu_cos/anatomia_dels_organs_sexuals_femenins_i_masc

ulins/  

Explicació i gràfic sobre el cicle menstrual: 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Reproductor/ciclo.htm  

Material de suport per a l’Aplicació mòbil del cicle menstrual: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es  

 

 

SESSIÓ 3 

Fitxa 3. Fecundació, gestió i part... investiguem!  

Passos: 

1. Cada un dels 6 grups haurà de triar un dels temes proposats i un dels apartats a o b. 

2. Sobre aquests, els grups haureu de cercar, analitzar i seleccionar la informació que considereu que 

necessiteu per desenvolupar el vostre apartat de manera entenedora. 

3. A continuació haureu d’elaborar un màxim de 4 diapositives d’una presentació power point per exposar els 

continguts treballats (la portada i el comiat no compten). Recordeu de ser sintètics, no carregar les 

diapositives amb molts continguts i anotar aquests en la part inferior de comentaris, per disposar d’una 

explicació més desenvolupada. Cada grup tindrà un màxim de 5 minuts per realitzar la presentació. 

4. Durant la sessió 4 cada grup exposarà els continguts treballats i al final de la presentació plantejarà dues 

preguntes que considerin que poden fer pensar els seus companys per entendre els continguts explicats. 

Aquesta activitat serà avaluada pel professor/a.  

5. Finalment s’iniciarà el torn de resoldre les preguntes plantejades així com els dubtes que sorgeixin, cada 

grup serà el responsable de resoldre dubtes sobre la seva temàtica. 

Temes proposats: 

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/coneixement_del_teu_cos/anatomia_dels_organs_sexuals_femenins_i_masculins/
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/coneixement_del_teu_cos/anatomia_dels_organs_sexuals_femenins_i_masculins/
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Reproductor/ciclo.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.periodcalendar&hl=es


La fecundació 

a)  

- Quin és el circuit que segueixen els espermatozoides des del moment que entren a la vagina fins que arriben 

a fecundar l’òvul. Dibuix general del circuit. Lloc on es produeix la fecundació.  

- Cèl·lula resultant de la fusió de l’òvul i l’espermatozou. 

b)  

- Què hi ha després de la fecundació? Especificar el recorregut que segueix la nova cèl·lula creada, el zigot, els 

canvis que experimenta i el temps que triga en realitzar aquests canvis i s’implanta. 

- Quins tipus de cromosomes hi ha i quins són els d’una nena i quins els d’un nen.  

- Quants cromosomes tenen les cèl·lules sexuals i com s’obtenen els 46 cromosomes característics de 

l’espècie humana. 

Pàgines web on consultar informació: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm  

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio 

 

 

La gestació 

a)  

- Què és la gestació. 

- Quines són les etapes de la gestació i les seves característiques: quin desenvolupament presenta l’embrió, 

pes i longitud. 

- Representeu mitjançant una gràfica la longitud de l’embrió al llarg de les etapes de gestació. 

b) 

- Què és una ecografia i per a què serveix? 

- Quin nom reben els dos tipus d’embarassos múltiples. Quines són les característiques que els diferencien. 

- Quan es determina el sexe de l’embrió i quan es determinen els òrgans sexuals.  

Pàgines web on consultar informació: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm  

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio  

http://www.dexeus.cat/informacio-de-salut/enciclopedia-ginecologica/obstetricia/fases-de-lembaras  

https://www.youtube.com/watch?v=O-Rd-7eBmbg  

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/l_embaras/el_proces_de_l_embaras/  

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/l_embaras/l_embaras_multiple/  

Llibre: 

Font extreta de: J. Álvarez, J. Bru, S. Christensen, E. Liñán (2014). Astres 3 Biologia i Geologia Ciències de la 

Naturalesa 3r ESO Editorial Teide. 

  

El part: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio
http://www.dexeus.cat/informacio-de-salut/enciclopedia-ginecologica/obstetricia/fases-de-lembaras
https://www.youtube.com/watch?v=O-Rd-7eBmbg
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/l_embaras/el_proces_de_l_embaras/
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/l_embaras/l_embaras_multiple/


a)  

- Què és el part, en quina setmana de gestació té lloc, com sabem que ja ha arribat el moment. 

- Descripció dels símptomes que indiquen a la embarassada que el moment del part està a punt d’arribar. 

- Quin tipus de classificació es pot fer dels parts en funció de la setmana en què tenen lloc. Quines 

característiques tenen els diferents tipus de parts. 

b)  

- De quines fases consta el part, quines característiques tenen: duració aproximada, canvis en l’aparell 

reproductor, posició del nadó. 

- En què consisteix la intervenció quirúrgica anomenada cesària i per quins motius s’ha de portar a terme. 

- Quin són els instruments més utilitzats per ajudar al nadó a néixer. Descripció d’aquests. 

Pàgines web on consultar informació: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm  

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/e/embaras_part_i_postpart/  

Llibre: 

Font extreta de: J. Álvarez, J. Bru, S. Christensen, E. Liñán (2014). Astres 3 Biologia i Geologia Ciències de la 

Naturalesa 3r ESO Editorial Teide. 

 

Recomanacions per realitzar el power point: 

http://es.slideshare.net/muntsatortos/consell-per-fer-un-pp-entenedor  

http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#fecundacio
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/e/embaras_part_i_postpart/
http://es.slideshare.net/muntsatortos/consell-per-fer-un-pp-entenedor
http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf


SESSIÓ 4 

Graella d’avaluació de la presentació oral  
 
On: 1-Gens, 2-una mica, 3-bastant i 4-molt 

VALORACIÓ DE: 1 2 3 4 

Expressió oral Vocalitza: parla clar i amb una bona entonació     

Postura: utilitza alguns llestos i no es mostra inquiet     

Mirada general a tot el públic     

Temàtica a exposar Inici- introducció Presenta el seu grup i la temàtica     

Introdueix breument els aspectes a desenvolupar     

Desenvolupament Estructura de manera clara la informació     

Contempla totes les recomanacions proposades a la fitxa 3     

Presenta la informació de manera resumida i atractiva visualment      

Tancament Exposa les dues preguntes per al grup classe de manera entenedora     

Indica on han extret la informació presentada     

S’acomiada del grup classe     

Competència lingüística Utilitza el lèxic adequat     

Adequa el registre a la situació comunicativa     

Utilitza connectors per realitzar una exposició ordenada     

Temps S’adequa al temps acordat     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSIÓ 5 
 
Material 4. Targetes per detectar els coneixements previs. 

Sexe És la divisió del gènere humà en dos grups: home i dona. 

Sexualitat És el conjunt de comportaments, actes i manifestacions relacionats amb l’atracció entre les 
persones, amb la reproducció i amb el plaer obtingut a través dels òrgans genitals i altres 
zones del cos. 

Resposta sexual 
humana 

Es produeix quan els estímuls sexual són captats pels sentits i llavors es produeixen en 
l’organisme un conjunt de respostes. Aquestes tenen lloc en quatre fases: fase d’excitació, 
fase d’altiplà, fase d’orgasme i fase de resolució. 

Fase d’excitació És la primera fase de la resposta sexual humana... 

Fase d’altiplà És la segona fase de la resposta sexual humana 

Fase d’orgasme És la tercera fase de la resposta sexual humana 

Fase de resolució És la quarta fase de la resposta sexual humana 

La higiene sexual És una mesura preventiva que també ajuda  reduir el risc de contraure i de contagiar 
malalties de transmissió sexual. 

 
SESSIÓ 6 
 

Fitxa 4. I tu, què en saps? Mètodes anticonceptius 

Anticonceptiu Què és? Com s’utilitza? 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

   

   

 
 
Fitxa 5.  Mètodes anticonceptius: cerca, selecció i anàlisi de la informació. 

CARACTERÍSTIQUES NOM DEL MÈTODE: 

Masculí o femení?  

Reversible o irreversible?  



Protegeix malalties de transmissió sexual?  

Què és? Com s’utilitza?  

Com funciona? Per a què serveix?  

 
Material 5. Situacions a debatre mitjançant el joc del semàfor. 

1. La píndola anticonceptiva la prenen els homes sota prescripció mèdica. 

2. La píndola anticonceptiva protegeix de les MTS. 

3. El preservatiu femení: una part d’aquest, l’anella petita, s’introdueix al fons de la vagina mentre que l’anella 

gran queda a l’exterior. Aquests és un mètode que protegeix de les MTS. 

4. El diafragma és un mètode anticonceptiu que és col·loca al fons de la vagina i té una durada aproximada de 3 

a 4 anys. 

5. El DIU és un aparell de plàstic que sempre s’ha de posar i treure per un especialista. 

6. L’anell vaginal allibera hormones femenines que inhibeixen l’ovulació i per tant, protegeixen contra les MTS. 

7. La vasectomia és un mètode anticonceptiu irreversible que es realitza als homes. 

8. La lligadura de trompes és un mètode anticonceptiu reversible. 

9. El preservatiu és col·loca al penis quan encara no està en erecció. 

10. Els espermicides són substàncies químiques que s’introdueixen a la vagina abans del coit i tenen un baix grau 

d’eficàcia. 

11. Els pegats hormonals són adhesius que alliberen hormones i sempre s’han de portar posats. 

 

Pàgines web on consultar la informació: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=c429a29f5a6a82

10VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=def

ault  

http://www.centrejove.org/info/4-0_anticonceptius.html  

http://canalsalut.gencat.cat/ca  

https://www.dropbox.com/s/wi5dyzcphckgotq/M%C3%88TODES%20ANTICONCEPTIUS.pdf?dl=0 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/la_contracepcio/metodes_contraceptius/  

 

SESSIÓ 7.  

Fitxa 6. Malalties de transmissió sexual 

Presentació d’un cas: 

En Joan té 16 anys i ja ha mantingut relacions sexuals en diverses ocasions. Gaudeix del sexe i ho fa amb persones 

molt diferents entre elles. No obstant, no s’ha adonat encara del perill que corre la seva salut, ja que només la 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://www.centrejove.org/info/4-0_anticonceptius.html
http://canalsalut.gencat.cat/ca
https://www.dropbox.com/s/wi5dyzcphckgotq/M%C3%88TODES%20ANTICONCEPTIUS.pdf?dl=0
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/la_contracepcio/metodes_contraceptius/


primera vegada va fer servir preservatiu, diu que li molesta i que el plaer no és el mateix. En Joan ha començat a 

sortir amb una noia que li agrada moltíssim però es nega a posar-se el preservatiu i ella a mantenir sexe amb ell 

sense el mètode. Després d’una llarga discussió, en Joan decideix anar al CAP perquè l’informin de què és allò que li 

pot danyar la salut i si realment és tant possible què això passi.  

Imagineu-vos que sou infermers del CAP i que rebeu una consulta d’aquest tipus. Prepareu un tríptic informatiu 

sobre les malalties de transmissió sexual on s’especifiqui: 

- Que són les malalties de transmissió sexual. 

- Nom de la malaltia i agent que la causa (virus, bacteri, fong...). 

- Com es pot transmetre la malaltia: via de transmissió. 

- Els símptomes i les conseqüències. 

- Mesures per evitar el contagi. 

 

Pàgines web on consultar la informació: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/16aparellsreproductors/16aparellsreproductors.htm 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/infeccions_de_transmissio_sexual/  

 

Recursos: com crear un tríptic 

En un document word: 

http://xarxanet.org/projectes/recursos/vols-fer-un-triptic-informatiu#3 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=https

%3A%2F%2Flamardelafrau.files.wordpress.com%2F2011%2F06%2Fintrucciosn-

trip.docx&ei=ASo9VZzoJMLlUovNgcgL&usg=AFQjCNGIMvhGqQCFPHqrpvrINH0HlmwAfQ&sig2=XYvuVh_fkpfsGvsJZsN

Rhg&bvm=bv.91665533,d.d24  

http://www.xtec.es/sgfp/crp/girona/suportic/fitxers/sati3_2.doc 

En el programa Photoshop: 

https://www.youtube.com/watch?v=lAcfvbnFlbI  

http://www.imprentaonline.net/hacer-triptico-photoshop-plantilla.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/16aparellsreproductors/16aparellsreproductors.htm
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/infeccions_de_transmissio_sexual/
http://xarxanet.org/projectes/recursos/vols-fer-un-triptic-informatiu#3
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=https%3A%2F%2Flamardelafrau.files.wordpress.com%2F2011%2F06%2Fintrucciosn-trip.docx&ei=ASo9VZzoJMLlUovNgcgL&usg=AFQjCNGIMvhGqQCFPHqrpvrINH0HlmwAfQ&sig2=XYvuVh_fkpfsGvsJZsNRhg&bvm=bv.91665533,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=https%3A%2F%2Flamardelafrau.files.wordpress.com%2F2011%2F06%2Fintrucciosn-trip.docx&ei=ASo9VZzoJMLlUovNgcgL&usg=AFQjCNGIMvhGqQCFPHqrpvrINH0HlmwAfQ&sig2=XYvuVh_fkpfsGvsJZsNRhg&bvm=bv.91665533,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=https%3A%2F%2Flamardelafrau.files.wordpress.com%2F2011%2F06%2Fintrucciosn-trip.docx&ei=ASo9VZzoJMLlUovNgcgL&usg=AFQjCNGIMvhGqQCFPHqrpvrINH0HlmwAfQ&sig2=XYvuVh_fkpfsGvsJZsNRhg&bvm=bv.91665533,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=https%3A%2F%2Flamardelafrau.files.wordpress.com%2F2011%2F06%2Fintrucciosn-trip.docx&ei=ASo9VZzoJMLlUovNgcgL&usg=AFQjCNGIMvhGqQCFPHqrpvrINH0HlmwAfQ&sig2=XYvuVh_fkpfsGvsJZsNRhg&bvm=bv.91665533,d.d24
http://www.xtec.es/sgfp/crp/girona/suportic/fitxers/sati3_2.doc
https://www.youtube.com/watch?v=lAcfvbnFlbI
http://www.imprentaonline.net/hacer-triptico-photoshop-plantilla.php


Criteris d’avaluació del tríptic 

VALORACIÓ  1 2 3 4 

Continguts en clau 
competencial 

Competència lingüística Utilitza el lèxic adequat al context   
 
 

  

Presenta els continguts sol·licitats    

Estructura de manera clara la informació    

Presenta la informació de manera resumida    

Competència artística i cultural Expressa els continguts de manera creativa     

Ha fabricat materials propis     

Tractament de la informació i competència digital Mostra un domini del instrument utilitzat (word o photoshop)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autoavaluació de l’alumne de la unitat didàctica 
 

 POC 
(0 p) 

UNA MICA 
(0,25 p) 

BASTANT 
(0,5 p) 

MOLT 
(1 p) 

1. He seguit els passos que han marcat les 
activitats? 

    

2. He treballat de forma ordenada i 
organitzada? 

    

3. He treballat constantment?     

4. He treballat de manera col·laborativa 
amb els meus companys? 

    

5. He mostrat interès per les activitats 
plantejades? 

    

6. He complert amb els terminis fixats?     

7. He participat de forma activa, aportant 
idees? 

    

8. He tingut en compte el feedback rebut 
en els diferents segments de l’activitat? 

    

9. El feedback rebut ha suposat un 
augment de control del meu propi 
aprenentatge? 

    

10. Estic satisfet/a amb el treball que he 
realitzat? 

    

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

  

 


