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a) Idees clau

La biologia té com a objecte d’estudi la matèria viva i, a les primeres etapes es relaciona
fonamentalment amb l’estudi dels éssers vius (en especial, el cos humà), i de les seves
interaccions amb el medi natural.

Aquest objectiu, que tradicionalment s’ha associat a l’estudi de la classificació dels éssers
vius i a la fisiologia del cos humà, s’ha vist superat en les darreres dècades. Investigació
en cèl·lules mares, homeopatia, sostenibilitat, dietes miraculoses, càncer, espècies
invasores, COVID, etc., són temes que ja participen de la vida quotidiana del nostre
alumnat. Actualment és un objectiu prioritari de l’escola formar persones que puguin
interpretar aquests problemes des d’una perspectiva científica, per tal de poder participar i
actuar en un context real, i sobretot, de promoure una manera de qüestionar-se la vida
fonamentant-la en coneixements i no en opinions. 

El pensament biològic es caracteritza per ser sistèmic, és a dir, per activar sabers que ens
han de permetre analitzar i interpretar fets i fenòmens relacionats amb la vida dels
diferents éssers vius en un entorn concret (per exemple, per predir quines conseqüències
té l’alliberament de mascotes com les tortugues d’aigua al medi o per què no ens podem
banyar en els llacs de muntanya dels parcs naturals o com hem d’actuar si hi ha una
plaga d’escarabats a l’escola). Primer caldrà definir (i per definir, s’entén identificar,
delimitar, etc.) bé el problema o situació que es vulgui interpretar, atès que no és el mateix
estudiar els grans grups d’éssers vius o com viuen els lleons, que plantejar-nos una
pregunta/problema relacionada amb ells. Per poder interpretar fenòmens reals no podem
limitar-ho a la descripció d’un determinat grup d’éssers vius, sinó que cal analitzar i
explicar com es relacionen amb el medi.

Per interpretar qualsevol fenomen des de la perspectiva biològica és necessari fixar la
mirada en:

- Identificar qui és el protagonista de la història, que en el marc del pensament sistèmic
es coneix com l’estructura. És a dir, davant d’una situació que està passant en un
lloc (en un ecosistema), hem de decidir si volem interpretar què està passant a nivell
de tot ell, a nivell d’una població determinada d’éssers vius, a nivell d’un organisme
determinat, o fins i tot a nivell cel·lular -sempre en relació a l’estudi dels canvis d’un
determinat grup d’éssers vius que viuen en l’ecosistema.

- Un cop identificat el protagonista, cal preguntar-nos què fa i com canvia al fer
diferents accions, és a dir, si ens estem centrant en un grup d’éssers vius podrem
aprofundir en com es nodreixen, com es reprodueixen i com es relacionen. En funció
del problema/situació a interpretar, seleccionarem uns determinats
canvis-processos i ens preguntarem què passa entre el que entra i el que surt del
protagonista, i què canvia i com ho fa, i què no canvia.

- Finalment també caldrà aprofundir en les interaccions que es donen entre el
protagonista i el medi, a partir de preguntar-se què intercanvien i quines són les



condicions en les que aquesta interacció possibilita la vida. És a dir, tot allò que
regula els processos que hem descrit anteriorment.

A més a més, en el pensament biològic hi ha dues idees transversals que transcendeixen
sobre les altres:

- El temps, que té a veure amb els processos de creixement, desenvolupament -cicle de
vida- i d’evolució, és a dir, passat, present i futur.

- L’escala, a la que ens referim quan analitzem un sistema viu, ja sigui el nivell organisme
–el bàsic a l’escola primària- i els òrgans que conformen els diferents aparells i
sistemes, el cel·lular –part bàsica de tot ésser viu-, i els nivells superiors de població i
d’ecosistema (en tots els nivells es realitzen les 3 funcions). Serà important fer èmfasi en
interrelacionar els diferents nivells escalars a
l’hora de generar explicacions sobre els
fenòmens observats (és el que se´n diu
coherència vertical). Per exemple, per explicar
què li està passant a un determinat grup d’éssers
vius que s’està intoxicant, cal poder identificar
que allò que els intoxica és al medi (i ells ho
estan agafant) i que ha d’arribar a les seves
cèl·lules – amb els més petits podem parlar de
les parts que formen els éssers vius - que és on
es provoca el dany.

Davant la pregunta: com hem d’actuar si hi ha una plaga d’escarabats a l’escola, si es vol
promoure que els infants construeixin la interpretació biològica del que està passant i
puguin prendre decisions fonamentades, parlarem de:
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● L’estructura, és la protagonista del problema. En aquest exemple, els escarabats
serien els protagonistes i, per tant, s’hauria de treballar com són, com
s’interrelacionen les seves parts, a quin grup pertanyen, etc.

● Els canvis i processos que tenen lloc quan interaccionen amb el medi, i ens
hauríem de plantejar preguntes i elaborar respostes sobre què els hi entra i els hi surt
als escarabats i què passa entre el que els hi entra i els hi surt, tant a nivell de
matèria i energia: que menja i quins són els seus residus? quins canvis van tenint lloc
dins del cos?, com d’estímuls i respostes: a quins estímuls són sensibles?, com
responen a la temperatura? I a la llum?, i de reproducció: quines condicions
l’afavoreixen?

● El control o regulació de les interaccions, i ens preguntem sobre quins són els
factors que afavoreixen o limiten els canvis i processos identificats: què passa si de
cop hi ha molt més menjar al seu abast? què passarà si augmentem o disminuïm la
temperatura de l’escola? Si posem un insecticida, quins efectes tindria per a
l’escarabat? i per a tot l’ecosistema de l’escola?

● El temps, i ens preguntarem: quin és el cicle de vida dels escarabats? com i quan
hem d’actuar per prevenir la seva proliferació? Quin és el moment idoni per actuar de
manera preventiva?

● L’escala de la que partirem és la d’organisme, i buscarem explicar els canvis en
funció de com s’interrelaciona amb el medi: d’on provenen aquests escarabats? Què
ha afavorit de l’ecosistema escola (o del seu entorn) la seva proliferació?, i també,
de com funcionen els seus òrgans: quins òrgans els permeten captar informació
sobre possibles aliments? o enemics, parelles per reproduir-se...?.

Per tant, a partir d’una situació concreta, que pot ser ben diversa i propera als nens i les
nenes d’un entorn determinat, es pretén no tant que siguin especialistes -en aquest
exemple, en escarabats-, sinó ajudar-los a generalitzar una manera d’analitzar i
interpretar situacions relacionades amb els éssers vius, és a dir, construir el que en
didàctica es coneix com el model ésser viu, per tal de poder-lo transferir a d’altres
situacions. L’objectiu, doncs, no és posar el focus en les particularitats de cada ésser viu,
sinó establir què tenen en comú amb d’altres i en què es diferencien. 

b) Seqüenciació  al llarg de l’escolaritat bàsica

En relació al model, en els diferents cicles es va aprofundint en aspectes diversos des
d’una visió de currículum en espiral. És a dir, el model d’ésser viu és el mateix per a tots
els estadis, però cada vegada es van construint coneixements que en van incrementant la
seva complexitat. Per exemple, ‘les plantes’ no és un tema nou desconnectat del dels
animals o del dels fongs, i l’únic aspecte clau que els diferencia és que les plantes es
fabriquen els aliments i, en el cas dels fongs, una diferència és que la digestió és externa.
La seqüenciació que es proposa es aproximada i s’haurà d’adaptar en funció de les
característiques, interessos i capacitats de l’alumnat:

- En un primer estadi els nens i les nenes aprenen a diferenciar entre un sistema viu i un
de no viu a partir de caracteritzar els sistemes vius per la seva capacitat d’incorporar
materials de l’entorn (aliments, aire, aigua, etc.) i de deixar-ne anar d’altres (pipi, caca,
aire...); de captar estímuls (llum, sons, olors...) i generar respostes (motores,
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emocionals...), i de provenir d’una generació anterior (amb la que es tenen
característiques comunes).

Per tant, es promourà pensar en els processos –que són allò̀ que tenen en comú́ tots
els éssers vius, inclosos els propis nens i nenes-, de manera que si partim de
l’observació i estudi d’un de concret en el seu medi (els conills, les sardines, els pollets,
les papallones, les maduixes o els bolets), reconeixerem com els duen a terme al
relacionar-se amb d’altres éssers vius i amb l’entorn. En aquest context, serà important
promoure l’observació́ sistemàtica i la creació́ de nou llenguatge per parlar-ne. 

Es pot promoure fer-los conscients, per exemple, que agafem aire i el deixem anar (i que
no podem deixar de fer-ho durant un període llarg de temps). I, per tant, que no només
incorporem (mengem) aliments sòlids, sinó també aire i aigua. O també, emfatitzar la
idea que tots els éssers vius venim d’uns altres amb el quals compartim unes
característiques que fa que siguem semblants, tot començant a reconèixer les que tenim
tots (per exemple, en el cas de les persones, tots tenim dos ulls, cabells…) i, al mateix
temps, en què som diferents (el color, el tipus de cabell…).

Els mamífers, i especialment els éssers humans, sempre poden ser un primer context a
partir del qual construir idees, per després plantejar si d’altres famílies d’éssers vius
poden fer els mateixos processos i si tenen les mateixes característiques. I és
especialment interessant començar ja a veure les plantes com a éssers vius tot pensant
sobre quines ‘coses’ agafen i per on.

- En un segon estadi es farà èmfasi en els processos i plantejar-nos que tots els éssers
vius (també els humans):

● Intercanvien matèria i energia amb el medi i el modifiquen (es nodreixen), tot posant
el focus en la idea que els diferents tipus de substàncies que els éssers vius agafen
de l’exterior, es transformen i s’envien a cadascuna de les seves parts (les
cèl·lules). Per exemple, en el cas de les persones, els materials que entren es
transformen i s’obtenen nutrients (a través de la digestió) i energia (per mitjà de la
respiració), es reparteixen per tot el cos (a través del sistema circulatori), i un cop a
les parts (cèl·lules), són utilitzats en processos que generen residus. Aquests
residus s’eliminen (per l’aparell urinari i pel respiratori, per la suor...). Serà important
centrar-se en entendre el procés que té lloc i no en dir que els canvis passen
perquè han de passar.

● Capten estímuls i generen respostes (es relacionen), fent èmfasi en que els
estímuls externs es capten a partir de receptors que són un tipus de peces
especialitzades que poden estar disperses pel cos (el cas del tacte a través de la
pell) o agrupats en òrgans (oïda, vista, olfacte, gust), i que la resposta, en els
animals superiors, passa pel sistema nerviós que la construeix. Per exemple, en el
cas dels humans, notem olors (però només hi ha receptors al nas) i construïm
sensacions amb la participació del cervell (si ens agrada o no, si ens recorda alguna
cosa, etc.). En els primers anys cal discutir molt que tot allò que notem o veiem és
gràcies al cervell que ho construeix, ja que la majoria de nens i nenes pensen que
és el mateix òrgan del sentit qui fa la sensació (el nas és qui ho nota, els ulls són els
que hi veuen, etc.). 

● Provenen d’una generació anterior (es reprodueixen), és a dir, provenen d’altres
éssers vius amb els que comparteixen unes característiques que fa que siguin
semblants. Per tant, tot ésser viu transmet una ‘informació’ als seus descendents
(sovint han tingut dos progenitors i de cadascun en rep alguna característica). El
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que es proposa és que els nens i les nenes comencin, a partir de l’observació
sistemàtica d’avis, pares i fills, a construir la idea que els éssers vius tenen trets que
es transmeten de generació en generació (tot i que no tots).

Aquests processos es duen a terme sempre en un medi concret i serà important
identificar relacions entre els éssers vius i el medi, reconeixent que tots ells necessiten
un lloc on viure, que es relacionen uns amb els altres, i que no tots ho fan de la mateixa
manera ni poden viure a tot arreu. Es pot començar a pensar en quines són les variables
que els afecten: temperatura, humitat, llum, etc., i com només poden fer els processos
necessaris per viure sota unes determinades condicions. També es poden observar i
reflexionar sobre les conseqüències dels canvis en el medi que afecten a les diverses
poblacions de diferent manera (per exemple, deixant-los sense hàbitat o sense
depredadors, o les conseqüències de l’augment de residus, entre d’altres).

- El tercer estadi es pot focalitzar en la idea que els éssers vius estan formats per petites
parts (es pot fer esment a la paraula cèl·lula si es considera oportú, però el focus no és
que la cèl·lula es converteixi en una entitat a descriure i definir, sinó que es concebi com
una peça –un minisistema- que també es nodreix, es reprodueix i es relaciona). Amb
aquesta idea de fons té sentit començar-se a plantejar com s’ho fa cada grup d’éssers
vius per aconseguir que a totes aquestes parts els hi arribin els nutrients i l’oxigen.
L’ésser viu continua sent el sistema a estudiar però tenint en compte que està format per
unes parts que també funcionen com a sistema fent les mateixes funcions.

Es el moment de comparar com els animals i les plantes duen a terme els diferents
processos, i en què s’assemblen i en què es diferencien a l’hora de realitzar-los. A partir
d’aquí es reconeix la seva diversitat i els criteris per classificar-los. Aprofundirem
especialment en el coneixement de les plantes com a éssers vius que es diferencien
dels animals perquè elles es fabriquen els nutrients a partir d’incorporar l’energia que
prové de la llum solar i de materials com l’aigua i el diòxid de carboni.

Serà important reflexionar al voltant dels processos tant en les plantes com en el cos
humà:

● L’intercanvi de matèria i energia:

En relació a la nutrició de les plantes, caldrà fer un especial èmfasi en l’energia i
les substàncies que incorporen del medi, en com les incorporen i les transformen, i
en com deixen anar les que en resulten dels canvis. En aquest sentit, és important
identificar el paper de les arrels (absorbeixen l’aigua i sals minerals) i dels estomes
(absorbeixen el CO2) i concloure que a les cèl·lules de les parts verdes que
contenen la clorofil.la, és on es realitza un procés molt complex (fotosíntesi) per
incorporar l’energia, donant lloc als sucres que la planta necessita per viure. Per
tant, caldrà reconèixer el paper que tenen variables com l’aigua, el CO2, la llum i la
temperatura en el creixement de la planta. En aquest nivell, la fotosíntesis ha de
quedar com una caixa negra, només cal construir la idea que és un procés que
passa a les cèl·lules verdes de la planta i on a partir del que s’agafa per les arrels i
per les fulles, s’obté sucre i oxigen.

En el cas de les persones serà important incidir en el procés, és a dir, en que
l’aliment que es menja i beu experimenta diverses transformacions al llarg del tub
digestiu fins als intestins, on els nutrients passaran als vasos sanguinis, des d’on
es repartiran pel cos per poder arribar a totes les cèl·lules. Per explicar aquesta
absorció o l’intercanvi gasós, cal pensar en que les substàncies han de poder
travessar teixits fets de cèl·lules (la pròpia paret intestinal, la paret del vasos, etc.).
Una vegada a les cèl.lules, allà s’utilitzen o bé per obtenir energia o per produir-ne
d’altres necessàries per créixer i reparar teixits, canvis que també donen lloc a
residus que s’eliminen.
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Conèixer i entendre aquest procés ha d’ajudar els nens i nenes a explicar perquè
és tan important que la dieta sigui equilibrada, aportant els nutrients necessaris en
quantitat i qualitat per evitar problemes d’obesitat, de desnutrició i d’altres, i
l’efecte d’addiccions com el tabaquisme o l’alcoholisme.

● La captació d’estímuls i la generació de respostes:

En les plantes serà important reconèixer que disposen de mecanismes que els hi
permeten detectar els canvis en l’ambient en el que viuen i respondre als estímuls
(lluminosos, gravitacionals, mecànics, químics, tèrmics, hídrics…).

En els humans, cal establir la idea de receptor (cèl·lula) que envia la informació al
cervell que és qui elabora la resposta i si cal, l’envia als músculs. Es pot incidir en
els òrgans dels sentits i centrar-se en la resposta motora (el sistema esquelètic i el
muscular són els efectors d’aquesta resposta), i en la resposta sensorial
(incorporant el cervell com l’efector de les sensacions). També és important fer
pensar a l’alumnat en receptors interns, com ara els que ens activen la sensació
de gana o set. Aquest esquema bàsic també es pot identificar en diferents grups
d’éssers vius i es pot discutir perquè no tots capten el mateix tipus d’estímuls -els
mussols hi veuen de nit molt més que els humans-, i quina relació deu tenir amb
l’hàbitat on viuen (sense caure en explicacions Lamarckianes -diem que ‘estan
adaptats al medi’ i no que ‘s’adapten’-).

● La reproducció a partir d’una generació anterior:

A partir de l’estudi de les plantes es pot reconèixer que hi ha dos tipus de
reproducció: asexual amb un únic progenitor (a partir d’una cèl·lula d’aquest
progenitor s’origina el nou individu), i sexual amb dos progenitors (a partir d’una
cèl·lula de cadascun dels dos progenitors -femella i mascle-, s’origina la primera
cèl·lula del nou individu). Es pot comparar amb exemples de diferents tipus
d’éssers vius: sexual i interna (com els mamífers) o externa (com els peixos) i de
desenvolupament embrionari (dins la mare, dins ous, etc.). L’objectiu és
familiaritzar als nens i les nenes amb les diferents opcions que hi ha a partir de
l’observació sistemàtica, i no assimilar-ho a repetir definicions sense reconèixer la
relació amb situacions del món real.

També es pot començar a discutir diferents maneres de passar la informació de
generació en generació i quines avantatges i desavantatges pot tenir cadascuna
de les opcions. D’aquesta manera s’anirà construint una manera de mirar els
individus que es podrà aplicar tant als animals com a les plantes, i més endavant
també als microorganismes i a les cèl·lules dels pluricel·lulars.

● Relacions entre els éssers viu i amb el medi:

Es pot començar a construir la idea d’adaptació com a probabilitat de sobreviure (i
reproduir-se) en un ambient determinat. Cal ser molt curós amb l’ús del llenguatge
en el cas de les adaptacions per evitar que es construeixin raonaments
lamarckians, com el de que ‘les girafes han anat allargant el coll per poder arribar
més amunt’. Cal introduir conceptes com el de mutacions i l’atzar, per entendre
que les diversitats individuals, en una situació concreta, farà que un individu
probablement es pugui reproduir més.

També el fet que tots els éssers vius necessitem agafar substàncies de l’exterior i
alhora en deixem anar unes altres, implica la modificació del medi i per tant cal
valorar-ne les conseqüències. Això és també un exemple de la proposta holística
del pensament biològic: la modificació de l’entorn és causa dels intercanvis que
individualment fan tots els éssers vius. Des d’aquesta perspectiva es pot anar

6



agafant consciència de les repercussions ambientals de les nostres accions
individuals. 

- En un quart estadi (final de primària) es pot fer una primera aproximació a l’estructura i
funcionament dels ecosistemes. En un ecosistema la unitat bàsica no serà l’ésser
viu-organisme, sinó la població formada per individus d’una mateixa espècie.

A partir d’analitzar cadenes d’alimentació es podrà incidir en els intercanvis de matèria i
energia en el marc d’un ecosistema reconeixent que els éssers vius que en formen part
estan relacionats en xarxes alimentàries en les que uns animals mengen plantes i
d’altres animals mengen els animals que mengen plantes. Una idea nova a introduir és
la que hi ha uns organismes, com ara fongs i bacteris, que descomponen d’altres que
han mort (tant plantes com parts de plantes, animals i fongs) i per tant, funcionen com a
"descomponedors" i així es reciclen alguns materials del sòl. Els nens i nenes poden
reconèixer que en aquest procés, elements com l’oxigen i el carboni, tot i canviar les
substàncies on els trobem, es conserven (es transformen cíclicament).

Si ja s’ha construït el concepte de partícula, es pot aprofundir en la idea que les
substàncies que s’intercanvien amb el medi i que formaran part de cada una de les
cèl·lules de l’individu, acabaran també formant part de les cèl·lules d’altres individus
quan siguin menjats per aquest. I un cop els éssers vius moren, els descomponedors,
fan servir les seves cèl·lules com a aliment, i els residus que generen van a parar al sòl.
Aquests residus són els que les plantes absorbeixen per les arrels, i així torna a
començar el cicle.

Es podran observar fongs i reconèixer que constitueixen un regne diferenciat del dels
animals i del de les plantes. A igual que els animals, es caracteritzen perquè obtenen
l’energia i els nutrients a partir de matèria orgànica ja existent i, en canvi, es diferencien
d’ells perquè la seva digestió és externa (segreguen enzims que descomponen la
matèria orgànica). D’altra banda, s’assemblen a algunes plantes per la manera com es
reprodueixen. 

Serà important incidir en que un ecosistema saludable en equilibri és aquell en el que
diverses espècies que hi viuen poden satisfer les seves necessitats, i reconèixer que
quan s’introdueix una nova espècie poden afectar al seu equilibri. Qualsevol tipus de
pertorbació (una nova espècie, un augment d’una població determinada, un incendi o
una inundació la construcció d’una autopista, etc.) implica un canvi en aquest
ecosistema. Aquests canvis podran ser beneficiosos per a uns éssers vius i perjudicials
per a uns altres, i faran que l’ecosistema vagi evolucionant. Una part d’aquests canvis
són deguts a fenòmens naturals i d’altres a l’activitat humana.

En aquest estadi també es pot aprofundir en el procés de reproducció dels humans,
diferenciant entre les cèl.lules sexuals (òvuls i espermatozous). Es pot començar a
introduir la idea de l’herència genètica i que aquesta herència no només es passa de
progenitors a descendents sinó que també és la que es transfereix cada vegada que es
reprodueix una cèl·lula. La finalitat és que l’alumnat prenguí consciència que totes les
cèl·lules d’un determinat ésser viu tenen el mateix material genètic (i que tots els éssers
vius en tenen). En aquest estadi la idea de material genètic no ha d’anar més enllà d’allò
que es transmet de generació en generació. Posteriorment s’anirà desenvolupant.
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c) Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes

En aquest apartat es fa un resum de les idees bàsiques a treballar, idees habituals de
l’alumnat a revisar i possibles “bones” preguntes que ajudin a la construcció d’aquests
idees.

c.1 Viu/no viu.
Un ésser viu s’ha d’entendre com un sistema complex que: a) intercanvia matèria i
energia amb el medi i com a resultat, modifica el medi (que equival al concepte de
nutrició́); b) capta estímuls i genera respostes (el que s’entén com a funció́ de
relació́); c) prové́ d’altres éssers vius que li han transmès les seves característiques
(equiparable a la reproducció́); i d) està constituït per una o moltes unitats
estructurals anomenades cèl·lules. Per tant, sempre que treballem éssers vius ho
hauríem de fer pensant en com fan les funcions en el medi en què viuen i també és
clau reconèixer que una cèl.lula és la part més petita d’un ésser viu que pot realitzar
les tres funcions.

Una activitat interessant és la de discutir amb l’alumnat si quelcom és viu o no. Cal
tenir present que molts alumnes associen vida a ‘moviment’. Això fa que no
considerin a les plantes com a éssers vius o que, en canvi, pensin que la Lluna és
viva perquè es mou. També alguns creuen que el foc és quelcom viu (el llenguatge
quotidià ho reforça), perquè neix, es fa gran i mor. La definició tradicional d’ésser viu
com quelcom que neix, creix, es reprodueix i mor no és idònia atès que limita massa
el pensament perquè és molt descriptiu i no ajuda a focalitzar en allò que es hem de
fixar per poder explicar els canvis en els éssers vius. Podem dir que un bacteri creix?
I que un llevat mor?

Pilar Garcia,

IES Joan Oliver

L’aplicació́ d’aquest model a l’estudi dels éssers vius, des dels animals als bacteris,
permet aprendre a mirar la diversitat no com una varietat de formes, sinó com
maneres de realitzar les diferents funcions pròpies de la vida. Treballar des d’aquesta
perspectiva afavoreix també́ la transferència de coneixement d’un context a un altre,
és a dir, el més rellevant de la construcció́ del model no és convertir l’alumnat en
experts en la descripció d’un ésser viu determinat (com és, què menja, on viu...) o
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plantejar preguntes del tipus: El conill és un ésser viu? Què és la metamorfosi? Què
és la fotosíntesi? Quin animal corre més?... , sinó en ajudar-los a fer-se les
preguntes pertinents per quan vulguin estudiar-ne qualsevol altre: Com el peix -una
planta, un fong...-, obté l’energia per viure (moure’s, créixer...)? Com és que els fills
s’assemblen als pares? Què passa dins del meu cos quan capto una olor
desagradable? Què passa dins del cuc de seda des de que menja una fulla de
morera i surt una ‘caca’?

Per poder donar resposta a preguntes com les anteriors i elaborar explicacions, cal
posar el focus en un nivell escalar i en les relaciones entre els diferents nivells. Per
exemple, ens pot interessar explicar canvis a una pineda determinada (on hi viuen
diversos éssers vius) -ecosistema-, centrar-nos només en el que els hi està passant
als pins -població-, o posar la mirada en què els està passant a unes cèl·lules
determinades dels pins. Tradicionalment els temes objecte d’estudi es centren en un
nivell (s’estudia, de forma separada, algun ecosistema, un ésser viu, els òrgans
d’algun aparell, la cèl.lula,), de manera que l’aprenentatge és molt descriptiu. En
canvi, si volem interpretar els canvis que observem, ens cal establir interrelacions. Un
exemple clàssic és com s’estudia la respiració́, que normalment es centra en la
descripció de l’intercanvi gasós en els pulmons i en la del recorregut que fa l’oxigen i
el diòxid de carboni al llarg del cos humà (nivell òrgans), però no possibilita
reconèixer que de fet, la respiració (obtenció de l’energia necessària per viure) té lloc
a les cèl.lules (nivell escalar inferior o cel·lular), i depèn de l’entorn on es viu i en el
que s’agafa l’oxigen i es deixa anar el diòxid de carboni (nivell escalar superior o
ecosistema).

De fet, la cèl·lula cal treballar-la com a unitat bàsica estructural dels éssers vius. No
és important descriure’n les seves parts sinó més bé veure-la com una caixa negra,
amb una membrana semipermeable -paret- que separa dos medis, i on hi passen
diferents processos a partir del que li arriba de l’exterior. A l’educació́ primària caldria
tenir com a objectiu que les cèl·lules són les petites parts o ‘peces’ que formen els
éssers vius, i que totes fan les mateixes funcions, tot i que són diferents segons la
funció que realitzen (no són iguals unes cèl·lules o parts dels sistema nerviós que del
muscular o de les plantes). Cal construir la idea que alguns materials que l’individu
incorpora del medi acaben arribant a les cèl·lules (s’agafa menjar però̀ a les cèl·lules
hi arriben només alguns nutrients i d’altres molècules; s’inspiren tot tipus de gasos
-els que tenim al voltant- però̀ generalment a les cèl.lules només arriba l’oxigen; i
s’està envoltat d’estímuls però̀ només es reacciona a alguns.

Comporta evitar els arguments teleològics -les coses passen perquè han de passar-
com, per exemple, “el cos (o la cèl·lula) agafa els nutrients que necessita”. També́ cal
incidir en identificar el lloc on es generen els residus que s’expulsen del cos. Per
exemple el CO2 és un residu que s’obté a la cèl.lula i no als pulmons.

Una pregunta que ajuda a començar a pensar en el model és: “què fan tots els
éssers vius”?. Els nens i nenes responen amb accions comunes o específiques (fan
pipí, volen, tenen fills, respiren...), i a partir d’aquí es pot començar a agrupar-les
segons les tres grans funcions i abstreure que caracteritza cadascuna.
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Teresa Pigrau, Coves d’en Cimany, 5è

Teresa Pigrau,

Coves d’en Cimany, 5è

També pot ser d’interès preguntar-nos si un os, un ou o una llavor són vius. Per
exemple, es pot plantejar què necessita una llavor per germinar, tot relacionant les
necessitats amb poder nodrir-se (nutrients que aporta el cotilèdon, aigua, i aire per
respirar i obtenir energia), relacionar-se (estímuls com la calor i humitat), i
reproduir-se (a les parts que tenen cèl.lules reproductores que desenvolupen l’arrel i
la tija). Els nens i nenes d’infantil ja es comencen a representar, per exemple, com es
desenvolupa la llavor, des dels que creuen que la planta ja hi és completa a la llavor i
el que fa és desplegar-se, fins els que pensen que a la ‘boleta’ inicial li van sortint
‘trossets’ cada dia (idea precursora de la reproducció cel·lular).
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Escola Dovella, P5 (l’escrit és de la mestra que recull les explicacions de nens sobre el seu dibuix)

En la majoria d’organismes les funcions es realitzen a través d’òrgans, aparells i
sistemes específics, que s’interrelacionen entre ells donant lloc a una estructura. Les
parts de cada organisme són vives, perquè estan formades per una o vàries cè.lules,
però no són éssers vius com a tals, ja que no podrien viure aïlladament.
L’organització dels éssers vius implica reconèixer com interactuen unes parts amb les
altres i per què.

L’alumnat té dificultats per relacionar els diferents aparells i reconèixer que la vida
s’explica perquè funcionen com un sistema, ja que sovint s’ensenya cada aparell per
separat i de manera fragmentada. D’aquí l’interès de plantejar preguntes que
promoguin l’establiment de relacions com Què passa si no es té el sentit de...? per
què? Com es cura un os quan es trenca? Com ho fa una llavor per germinar? Per a
què li serveix el cor al cervell? Per exemple, pot ser interessant que l’alumnat
discuteixi: “Què necessita l’arbre per créixer? què li entra? què passa dins seu amb el
que li entra? què en surt?, i que
ho representin per mitjà de
maquetes o dibuixos. És pot
comprovar que, en un arbre,
dibuixen un ‘cor’ i venes perquè
necessiten explicar-se com és
que els nutrients es
distribueixen per les seves
parts, i creuen que a les arrels
no hi arriben nutrients, i tampoc
s’imaginen com respira el tronc,
què eliminen els arbres, etc. A
partir de les seves idees prèvies
serà necessari plantejar
preguntes que generin dubtes i
altres maneres d’explicar.

Teresa Pigrau, Esc. Coves d’en Cimany, 5è curs
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Aquestes interrelacions es poden treballar des de
molt petits. Per exemple, uns infants de P3 parlen
del què entra i surt al nostre cos (i al llarg del curs
van afegint idees) i uns de 1r curs, ho expliciten
quan parlen dels elefants En ambdós casos, la
mestra ho va recollint tal com mostren els dibuixos
següents.

Françoise Ferrenbach, Esc, Coves d’en Cimany P3

Victòria Carbó, Esc. Coves d’en Cimany, 1r.

En el cas dels elefants, després la
mestra els demana que escullin
alguna ‘cosa’ que entra i una altra
que surt i que dibuixin el camí, que
després expliquen als companys i
companyes. En el dibuix següent
s’observa que un nen representa
que li entren ‘sensacions’ al tocar
l’herba amb la pota i que li van a
parar al cervell, i que li entra
’menjar’ que, en el seu camí pel
cos, connecta amb el ‘cor’, i surt en forma de ‘caca’.

Victòria Carbó, Esc. Coves d’en Cimany, 1r.

Si ensenyem a l’alumnat que cal fixar-se en el què entra i el que surt, estem
construint la base perquè després puguin evolucionar aquesta manera de mirar cap a
la de l’intercanvi de matèria i energia, a la d’estímul i resposta, o a parts -cèl·lules-
que donen lloc a un nou ésser viu similar als seus progenitors. Posteriorment, ja a
nivells d’educació secundària, aquesta mirada serà encara més complexa.
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Serà interessant anar reconeixent que tot i que tots els éssers vius realitzen els
mateixos processos, no tots ho fan de la mateixa manera, i d’aquí es dedueixen
criteris de classificació.

La comunitat científica acorda uns criteris, que sovint són massa complexos per
treballar-los a l’escola. En canvi, és més interessant treballar la idea de clau
dicotòmica i el criteri de classificació associat. Es pot fer, per exemple, a partir de
classificar fulles i llavors. Cada grup estableix uns criteris i mira de classificar les
seves mostres. Quan fem la posada en grup, es pot comprovar que no totes les
mostres es poden classificar (i a vegades cal fer un criteri nou per un mateix grup),
que hi ha criteris més vàlids que d’altres, etc.

Idees clau que caracteritzen tots els éssers vius

o Un ésser viu és un sistema que realitza (o pot realitzar) les funcions -processos-
de nutrició, relació i reproducció, en un medi concret. És a dir:

o Intercanvia matèria i energia i conseqüentment modifica el medi
o Capta estímuls i genera respostes
o Transmet informació genètica

o Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules o unitats de vida on s’intercanvia
matèria i energia i es capten estímuls i es generen respostes. En els organismes,
que estan formats per moltes cèl·lules, aquestes treballen conjuntament per
formar teixits i òrgans especialitzats en realitzar els diferents processos.

o Les cèl·lules, que tenen diferents formes, està formada per una membrana
semipermeable que separa el medi extracel·lular (el que hi ha al seu voltant, que
pot ser el medi intern del cos o el mar, per exemple) de l’intracel·lular. A través
d’aquesta membrana diferents substàncies (aigua, nutrients, O2, tòxics, etc.)
poden entrar o sortir de la cèl·lula.

o La diversitat d’éssers vius es relaciona amb les maneres diferents de dur a terme
les funcions o processos. Els criteris de classificació busquen identificar similituds
entre organismes.

Preguntes que poden ajudar a diferenciar entre els conceptes viu/no viu:
● Per fer pensar en les diferents funcions dels éssers vius: Què fan els éssers vius?

Com és que diem que una vaca és un ésser viu? I una planta? Un os, un ou o una
llavor són vius? Quines raons donem? Com el peix -una planta, un fong...- obté
l’energia per viure (moure’s, créixer...)? Com és que els fills s’assemblen als
pares? Què passa dins del meu cos quan capto una olor desagradable? Quines
similituds i diferències hi ha entre la manera com es nodreixen els animals i les
plantes?

● Per promoure pensar en interrelacions entre diferents òrgans: Què li entra del
medi a un determinat ésser viu (un animals, una planta, un fong...)? Què en surt?
Què passa dins seu cos entre el que entra i el que en surt? Com ho fa una llavor
per germinar? Per a què li serveix el cor al cervell? O l’intestí a la mà? Què passa
si no es té el sentit de...? Com es cura un os quan es trenca? Què passa dins del
cuc de seda des de que menja una fulla de morera i surt una ‘caca’?
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c.2 Els éssers vius intercanvien matèria i energia i modifiquen el medi (funció de
nutrició)

Els éssers vius són sistemes oberts que per subsistir depenen de la matèria i energia
que obtenen del medi, i que l’alteren al interactuar amb ell. Nodrir-se no es pot reduir
a “alimentar-se” (menjar), ni a parlar només de l’aparell digestiu, ja que la idea
important és l’obtenció i transformació dels materials i de l’energia.
El concepte a construir és que part d’allò que agafem del medi -a més de menjars
sòlids, cal pensar en gasos, aigua, partícules que hi ha a l’aire, etc.-, ha d’arribar a
totes les cèl·lules (parts) del cos. Per tant caldrà treballar, per exemple en alguns
animals, com aconseguir que l’aire (aparell respiratori) i els nutrients (aparell digestiu)
hi arribin, procés que té lloc a través de la sang que es mou a través de l’aparell
circulatori per tot el cos. Producte de les reaccions químiques que tenen lloc a les
cèl.lules (parts molt petites) es generen residus (entre ells el diòxid de carboni), que
han de fer el procés invers, és a dir, sortir de les cèl·lules, entrar al circulatori i sortir a
l’exterior (en les aus i mamífers el diòxid de carboni ho farà a través dels pulmons i la
resta de residus, a través de l’aparell excretor en forma d’orina). D’altres residus,
sòlids, líquids i gasos, s’eliminen a través d’altres processos (femta, suor...).
A més de la finalitat d’obtenir energia, els nutrients que hem ingerit també serveixen
per “fer” cèl·lules (fer-ne de noves o reparar les que ja tenim) o bé s’emmagatzemen.
Amb aquesta idea és fàcil imaginar perquè quan en períodes de creixement o quan
una dona està embarassada es té més gana (s’estan fent noves cèl·lules i per tant es
necessita més matèria), i també problemàtiques com l’obesitat.
Si ens fixem en el què entra del medi en un ésser viu, podem veure que hi ha dos
grans grups: els que agafen “menjar” (aliments provinents d’altres éssers vius) i els
que agafen substàncies que hi ha al medi i es fabriquen amb elles l’aliment (a través
del procés que s’anomena fotosíntesi). És la primera i més important distinció entre
animals i plantes.

c.2.1 Els éssers vius que agafen nutrients del medi
Si l’aprenentatge el centrem en el cos humà, com a exemple d’ésser viu que agafa
nutrients i oxigen del medi i que el procés de digestió és intern, cal posar la mirada en
els processos que fan que sigui diferent allò que entra i allò que surt. Tradicionalment
s’acostuma a posar l’èmfasi en el coneixement de l’anatomia i no tant del procés.
Fer-ho comporta, per exemple, reconèixer per on passa l’aire des de que entra pel
nas fins que arriba a pulmons, on hi ha l’intercanvi gasos, i implica pensar com
l’oxigen pot passar dels pulmons a la sang i de la sang a una cèl·lula. I també com els
nutrients, travessen les parets dels intestins i dels vasos sanguinis.
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En els cucs de seda, què passa entre que mengen morera i surten les‘caques’? o “entre que
els humans mengem una poma i ens surt orina i femta?

Si amb els alumnes construïm maquetes sobre com s’imaginen el procés (no còpies
de les figures que apareixen als llibres o a Internet) i es posen en la situació que són
una partícula d’oxigen o un sucre, de seguida es poden plantejar preguntes del tipus:
Com arriba l’oxigen que entra a les diferents parts del cos -o al dit del peu-? I els
nutrients d’un bistec, o d’una poma? I els d’un suc de taronja? Què passa (quin procés
té lloc) fins que surten (eliminem) els residus -pels pulmons, per l’orina, la femta...-? I
en els cucs de seda quan mengen morera? I quan respiren?
En el cas del mamífers, una resposta inicial dels infants és que tant els pulmons com
l’intestí deuen ser una espècie de colador, on hi ha petits forats per on les substàncies
poden sortir. Si a classe hem portat un pulmó de xai o un tros d’intestí, com que els
infants no poden veure els forats, se’ls han d’imaginar que seran molt petits. Es pot
promoure que comprovin que els forats d’un colador permeten el pas de líquids i
sòlids petits en els dos sentits i així reconèixer que l’intercanvi pot tenir lloc a l’entrar i
al sortir. Si ja hem introduït la idea que estem fets de peces i construïm la maqueta de
pulmó i del vas sanguini fent ús de peces lego, intuïtivament podem pensar que
algunes substàncies poden passar entre les peces i, els hi haurem d’introduir, que
segurament d’altres passaran entrant i sortint de les peces, i que aquest procés deu
permetre tenir més control. En aquest cas, l’èmfasi el posem en el procés. La
diferència entre el que té lloc als pulmons i als budells, és deguda a l’anatomia i a les
substàncies que hi passen. La concreció sobre com té lloc aquest procés anirà
guanyant complexitat al llarg de la secundària i el batxillerat. A primària la idea a
construir és arribar a imaginar que allò que entra del medi ha de poder travessar
capes de cèl·lules per anar a parar a dins la sang. I això no ho s’aconseguirà si no
ajudem a posar en qüestió el sentit de frases com: ‘als pulmons es produeix
l’intercanvi de gasos -entra oxigen i surt CO2-’, o ‘a l’intestí s’absorbeixen els
nutrients’. En paral·lel amb aquesta idea, hi ha la de semipermeabilitat i pensar què hi
ha substàncies que poden travessar les parets de les cèl.lules (parts petites del cos,
dels òrgans...) i d’altres que no.
Aquest procés és semblant en els grans grups d’animals, uns en lloc de pulmons
tenen brànquies (peixos), d’altres no tenen sistema circulatori perquè tenen un
sistema de tubs que porta directament l’oxigen a tot arreu (insectes -entre ells, els
cucs de seda-, etc.). L’objectiu és que vegin que hi ha diferents formes d’aconseguir el
mateix, que l’oxigen i els nutrients arribin a les cèl·lules (o parts del cos).

En relació als humans, per aprofundir en la digestió serà important experimentar els
canvis en diferents aliments simulant què passa a la boca, a l’estómac, al fetge, a
l’intestí…, per reconèixer que a cada lloc es produeixen uns canvis específics. En
general els infants pensen que el procés de la digestió consisteix en anar esmicolant
cada vegada més els aliments, i no es representen que, a més, es produeixen canvis
químics, és a dir, s’obtenen noves substàncies (nutrients) al llarg del procés. Per
exemple, al mastegar el pa una bona estona, la saliva provoca que el midó (una
macromolècula) es descomposi en glucosa i ho notem pel gust dolç que té. La
finalitat serà entendre que, perquè els aliments puguin ser absorbits i utilitzats per al
creixement i per obtenir energia, cal transformar-los en substàncies més senzilles.
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Descomposició d’aliments simulant el suc gàstric. Font: L. Fernández i J. Salanguera. Esc
Bellaterra, 4t P

Es pot treballar al voltant de la pregunta “Com va canviant una poma dins del teu cos
quan la menges?”, i també plantejar al mateix temps que comparin amb: “Què passa
quan es beu un suc de taronja”. Normalment els aprenents creuen que la poma (els
sòlids) van per un camí donant lloc a la femta, i el suc (un líquid) va per un altre
donant lloc a l’orina.

Exemples de representacions alternatives del doble camí dels aliments al llarg del tub digestiu

També els infants a l’inici no representen gaires canvis en els aliments i només
dibuixen l’aparell digestiu i no pensen en com els nutrients arriben a totes les parts del
cos, a totes les cèl·lules. Per tant, les maquetes han de ser dinàmiques, és a dir, a
partir de les representacions inicials que es fan com a resposta a una pregunta que
implica haver d’explicar un procés, s’aniran revisant (regulant) a mesura que es van
aprenent noves idees (atenció, la pregunta no pot ser del tipus: “representa l’aparell
digestiu”).
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Des de molt petits, els nens ja es representen el procés de digestió. Font: A. Moreta. CEIP
Cornide Saavedra. A Coruña 3 anys.

Representació que encara haurà
d’evolucionar cap a d’altres més complexes i
que connecti amb el sistema circulatori. Font:
L. Fernández i J. Salanguera. Esc Bellaterra,
4t P

Pel que fa al procés d’absorció, en el cas del cos humà i d’altres animals els nutrients
són absorbits per la sang des dels intestins i a través del sistema circulatori arriba a
totes les cèl.lules. Aquest sistema possibilita que la matèria que entra a l’organisme
(també l’oxigen), pugui arribar a totes les parts del cos i, alhora, els materials de rebuig
als òrgans que facilitaran la seva sortida a l’exterior. En general, els infants (i els adults)
només pensen en com van canviant els aliments al llarg del tub digestiu però no
s’imaginen com els éssers vius aprofiten els nutrients per créixer moure’s, reparar, és a
dir, com arriben a les cèl.lules. 

En l’exemple que es descriu a continuació sobre “Com passen a la sang els
nutrients?, els alumnes construeixen maquetes per expressar les seves idees, que
regulen entre companys.

Coavaluació d’un company:

● Em semblen bones idees:
……………………………......................

● Què et recomano per millorar:
………………………............................

Font. Carme Cuberes. IE Oriol Martorell. 6èP
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També es pot fer un experiment per comprovar que la
paret intestinal és semipermeable i deixar passar unes
substàncies (glucosa) i no unes altres (midó).

Font: http://academic.uprm.edu/~jvelezg/lab7.pdf (pp. 6-7)

Altres preguntes interessants que poden afavorir anar revisant les idees inicials són:
“Moltes persones creuen que la digestió té lloc a l’estomac. Com els explicaries que
els aliments es transformen a molts més llocs del tub digestiu?”, “Quines semblances
i quines diferències hi ha entre com digereixen els aliments una vaca, una gallina,
una sardina..., i les persones?”, “Com és que hi ha aus que regurgiten unes boles de
menjar anomenades egagròpiles)?”, “Com passen els nutrients que s’obtenen al llarg
del procés de digestió a la sang?, “Com és que l’intestí prim és tan llarg?”, “Quines
similituds i diferències hi ha entre l’intestí prim i el gros”...

En el cas dels fongs (bolets, floridures, llevats), la
majoria segreguen enzims digestius que
descomponen la matèria orgànica del seu entorn,
fins i tot la cel·lulosa (són descomponedors). Els
nutrients que s’obtenen són absorbits a través de
les hifes del micel.li per osmosi.

Preguntes interessants poden ser: Com és que els
fongs necessiten que la temperatura sigui alta per
créixer? I que hi hagi humitat? I com és que no
necessiten llum? I Quins experiments podríem fer
per comprovar-ho? Com s’expliquen els resultats?

Font: https://sites.google.com/site/champivaquesdelmoianes

c.2.2 Els éssers vius que es fabriquen els seus propis nutrients
Una de les idees més complexes de construir és la de la fotosíntesi. Si ens fixem a
nivell històric, no és fins a començaments del segle XIX que es defineix el concepte.
En canvi, la pagesia de tots els temps sabia quan havien de plantar, si s’havia
d’abonar, si necessitaven llum, etc. A l’escola, el procés a seguir hauria de ser
semblant al que va passar a nivell històric.
En els primers cursos hauríem de fer pensar a l’alumnat què necessita la planta per
viure (tenir un hort és un context magnífic per fer-ho). Plantejar preguntes com: què
agafa per les arrels? Com ho fa? I per les fulles? L’explicació que generalment dóna
l’alumnat (i fins i tot les persones adultes) és que per les arrels agafa allò que necessita
per viure, de la mateixa manera que nosaltres ho fem per la boca, i mai es pensa en
l’oxigen de l’aire o en la llum solar. Per exemple, quan es planteja una pregunta del
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tipus: Com és que un arbre que pesa 1 kg, passats 10 anys en pesa 50?, la majoria de
persones creuen que es deu a l’aigua i sals minerals que la planta agafa per les arrels,
i els costa molt imaginar que l’augment de massa és deu molt especialment a la
incorporació de CO2 necessari per fabricar els glúcids. Aquesta idea, és difícil de
canviar perquè costa reconèixer que un gas, que no es veu, és el major responsable
de l’augment de massa de l’arbre.

A primària s’hauria d’arribar a la conclusió que les
plantes necessiten aigua i substàncies minerals, que
l’agafen per les arrels -s’anomena saba bruta-, i el gas
CO2 i la llum, que s’absorbeixen a les parts verdes. A
partir d’elles, l’organisme planta fabrica els nutrients
que necessita per viure i créixer.
Les substàncies orgàniques que es formen a partir de
la fotosíntesi, dissoltes en aigua, constitueixen el que
s’anomena saba elaborada que es distribueix per totes
les parts (fins per les arrels!). En canvi, l’oxigen que es
necessita per respirar s’absorbeix directament per cada
cèl.lula (o petita part de la planta).

Adaptat de: https://slideplayer.es/slide/1445611/

En els dibuixos següents la mestra va recollir
les dues idees que, en una conversa, van sortir
entre els alumnes de P5 al voltant de per on
entre l’aigua que necessiten les plantes per
viure (surten dos camins possibles), i va ser el
punt de partida per conversar sobre quin podia
ser el que tenia lloc a la natura.

Font. Esc. Bellaterra P5

La majoria de nens i nenes reconeixen que les plantes agafen l’aigua per les arrels.
Però, serà necessari preguntar-nos també “què fa la planta amb aquesta aigua?”.
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Caldrà recollir proves a partir d’observar que l’aigua puja de les arrels cap a les fulles,
i que no ho fa sempre de la mateixa manera (depèn de si hi ha llum, de la
temperatura, del pH del medi, etc.). Alguns experiments per pensar-hi poden ser:

● Per comprovar com l’aigua i les sals minerals dissoltes pugen per capil·laritat des
de les arrels, un experiment clàssic és el de posar un clavell o una branca d’api
(compte de fer el tall en diagonal!) en una dissolució d’aigua amb colorants i
observar con els pètals
canvien de color.

Per explicar aquest fenomen
cal tenir present que l’aigua és
una substància que s’adhereix
a alguns materials (força
d’adhesió), i va pujant poc a
poc, vencent la força de
gravetat. El fenomen es
produeix sempre que la
distància entre les partícules
de l’aigua i dels altres
materials sigui molt petita,
perquè si hi hagués moltes
partícules d’aigua s’atraurien
entre elles (força de cohesió) i
l’aigua no pujaria.

Font: http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/5/practica13.htm

Aquest fenomen també es pot observar quan es fa una
cromatografia, per exemple, per separar els pigments
vegetals de fulles d’espinacs. El diversos pigments dissolts
en alcohol ascendeixen pel paper de filtre a diferent
velocitat. De la mateixa manera, l’aigua ascendeix a través
de tiges i troncs, des de les arrels i arriba a les diferents
parts de la planta. Moltes vegades es parla de que la
planta té uns tubs, però de fet, va passant d’una cèl.lula a
una altra.

https://quimicafacil.net/manual-de-laboratorio/cromatografia-en-papel-de-pigmentos-vegeta
les/

.

● Si només fos pel fenomen de la capil·laritat, aquest procés es pararia quan l‘aigua
hagués pujat a les parts altes de les plantes. Per tal que continuï té lloc el canvi
que s’anomena transpiració, que consisteix en que gràcies a la calor ambiental, el
vapor d’aigua s’evapora, surt a l’atmosfera i ‘estira’ la resta de l’aigua líquida que li
segueix. A més la transpiració també ajuda a regular la temperatura de la planta
(equivalent a procés que té lloc quan les persones suem).

Molts alumnes es plantegen la pregunta “Com pot ser que l’aigua que absorbeixen
les arrels, pugi i arribi a les fulles?” (ja que en la seva experiència l’aigua cau, però no
puja, i és una bona pregunta per desencadenar la conversa). Les primeres
explicacions dels infants són del tipus “té una mena de cor (o de bomba) que fa
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pujar l’aigua cap amunt per uns tubs”, o “alguna cosa la xucla des de les fulles” o
“puja com el cafè o l’aigua s’enfilen pel paper de cuina quan es mulla”1. És
important, per tant entendre que en aquest cas, la funció de la ‘bomba’ la fa la
transpiració.

Per comprovar que les plantes transpiren es pot
tapar una part d’una planta amb una bossa de
plàstic transparent i observar, al cap d’una estona,
com es dipositen petites gotes d’aigua a l’interior
de la bossa. També podem comprovar què quan la
posem al Sol el fenomen és més ràpid.

El vapor d'aigua surt de la planta pels estomes,
que són unes estructures vegetals formades per
dues cèl·lules que regulen l'intercanvi de gasos,
és a dir, a través d’elles, entre l’aire i surt tant el
vapor d’aigua de la transpiració com els gasos que s’obtenen a partir de la
fotosíntesi i de la respiració.

El muntatge de la figura permet simular el
paper dels estomes per afavorir la
circulació de l’aigua. Els alumnes poden
comprovar què passa si es tapen i
destapen els tubs amb els dits.

També es pot experimentar què passa quan
acostem una font de calor a dalt dels tubs i
observar si l’aigua puja a igual velocitat.

Per comprovar que sense llum no es produeix la fotosíntesi, un experiment clàssic
és el de tapar una part d’una fulla 3 o 4 dies, després posar-la al bany maria amb
etanol per tal d’eliminar la clorofil·la, i finalment afegir unes gotes d’una solució
iodada. La part de la fulla a la que arriba la llum haurà fet la fotosíntesi i a l’afegir-li
midó, es tenyirà de color lila atès que el iode és un indicador de la presencia de
midó.

1 Martí, J. (2013). La nutrició de les plantes. https://es.slideshare.net/arjauproves/nutrici-plantes
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Font. Carme Cuberes. IEA Oriol Martorell. 5èP

Una de les idees alternatives a revisar és identificar
la respiració en les plantes com a procés contrari a la
fotosíntesi. Cal recordar que aquesta només té lloc a
les parts verdes de la planta i en presència de llum,
mentre la respiració es produeix a totes les parts de
la planta (a totes les cèl·lules de les fulles, de les
arrels, del tronc...) i en tots els moments del dia i de
la nit.
Font: https://slideplayer.es/slide/14537075/

En definitiva, l’objectiu a primària és que l’alumnat pugui identificar que la manera
que les plantes intercanvien matèria i energia amb el medi és diferent de com ho fan
els animals. La diferència fonamental és que les plantes es fabriquen els seus
nutrients (sucres), i que per poder fer-ho cal que incorporin aigua, gasos (CO2) i
absorbeixin la llum solar. En aquest procés d’elaboració dels nutrients (fotosíntesi)
també s’alliberen gasos (O2). En canvi, el procés de respiració és similar al dels
animals, atès que els possibilita utilitzar aquests nutrients per transferir l’energia que
necessiten per créixer, reproduir-se i relacionar-se.

c.2.3 Què passa quan els nutrients i l’oxigen arriba a cadascuna de les ‘peces’

A l’escola la cèl·lula és com una caixa negra on obtenim, gràcies als nutrients i a
l’oxigen, material per fer més ‘peces’, energia per fer-les funcionar, i també diòxid de
carboni i altres residus que s’eliminen. Aquestes ‘peces’, per tant, deixen entrar i sortir
algunes substàncies, tot i que unes no poden entrar i d’altres no poden sortir.

La respiració permet obtenir l’energia emmagatzemada als nutrients. L'oxigen és
indispensable perquè es realitzi aquest procés que es porta a terme a la cèl·lula (tot i
que hi ha alguns bacteris que no l’incorporen ni el produeixen i obtenen l’energia per
d’altres mecanismes).

Generalment l’alumnat identifica la respiració com l'acció de prendre aire (oxigen) del
medi (i eliminar diòxid de carboni) -se’n diu intercanvi de gasos-, però de fet és un
canvi químic que té lloc a totes les cèl·lules, que és on es fa la veritable respiració,
tant en els animals com en les plantes o els fongs. Quan hi arriba l’oxigen, reacciona
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amb els nutrients, transferint energia i produint uns residus -el diòxid de carboni i
aigua- que són expulsats a l’exterior.

També cal incidir en les maneres diferents d’intercanviar gasos segons els tipus
d’éssers vius. Per exemple, en els
animals n’hi ha que l’intercanvi té
lloc a través de la pell (cucs,
mol·luscs, amfibis...) o, en el cas
dels peixos, de les brànquies (molts
alumnes dibuixen pulmons als
peixos). En aquest cas, a través
d’elles absorbeixen l’oxigen dissolt
a l’aigua. Un error habitual és
creure que l’oxigen prové de la
molècula d’aigua (H2O), donat que
sovint es diu que ‘‘respiren l’oxigen
de l’aigua’.

Font: T. Pigrau. Esc. Coves d’en Cimany 5èP

En el cas de les plantes, una de les dificultats és reconèixer que respiren totes i
cadascuna de les parts de la planta que són vives (les arrels, la tija i el tronc, la
llavor...). Per exemple, els infants poden plantejar-se perquè es necessita remoure la
terra quan es planten llavors o esqueixos, i observar que una planta es mor quan es
rega massa. Per respondre, han d’imaginar que hi ha aire entre les partícules del
terra i que si el substrat és molt compacte o els ‘forats’ s’omplen d’aigua, no n’hi pot
haver i les arrels no podran respirar.

En relació a aquesta pregunta, uns nens i nenes van observar que comparant tres
arbres del pati de l’escola un creixia bé, l’altre no tant i el tercer s’estava morint, i es
van preguntar per les possibles causes. Van sortir diferents prediccions, i van buscar
proves i deduir explicacions. Tot el procés el van resumir en un escrit que van adreçar
al conserge.
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Font: C. Márquez, Escola Bellaterra, 3r P (adaptació d’una
proposta de National Science Education Standards, NRC, 2000)

En el cas dels fongs, als alumnes els costa
relacionar la respiració amb fenòmens que observen.
Per exemple, en el cas del llevats es pot comprovar
que al posar en dos erlenmeyers la mateixa quantitat
d’aigua i llevat, i només sucre a un d’ells, al tapar-los
amb un globus aquesta darrer s’infla. Per explicar-ho
els aprenents necessiten pensar que el llevat, al ser
un ésser viu, respira, és a dir, obté l’energia per viure
(reproduir-se...) a partir del sucre. Aquest es
transforma (canvia químicament) en alcohol i diòxid
de carboni (fermentació) i allibera energia que utilitza
el llevat. El diòxid de carboni és el gas que fa que el
globus s’infli.

Font: J. Chivite. Esc. St Josep-El Pi, CS

Per exemple, uns alumnes dibuixen
la seva observació i escriuen “A
l’ampolla 1 amb el sucre, el llevat ha
respirat i s’ha produït gas i el globus
s’ha inflat”.

Font: T. Pigrau. Esc. Coves d’en Cimany 5èP

Bones preguntes a plantejar a l’alumnat són: “Com ho fan els peixos per respirar dins
de l’aigua?”, “Com és que hi ha animals que viuen a l’aigua i necessiten sortir a
l’exterior de tant en tant per respirar i als peixos no?”, “D’on prové l’oxigen que
respiren els peixos?, I el que respiren les persones?, I les plantes?, I els fongs?”,
“Com és que en alguns rius i llacs moren els peixos tot i haver-hi aigua que no té
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substàncies nocives? (fenomen de l’eutrofització)” “Com ho fa el pollet per respirar
dins de l’ou?”. “Com ho fa el tronc d’un arbre -o la seva arrel- per respirar?”, “Com és
que cal llaurar la terra (esponjar-la) abans de plantar una llavor”, “Les llavors
respiren? Com ho podem comprovar?”, “Com és que una planta es mor si les seves
arrels queden negades d’aigua perquè les reguem massa?”.

La circulació possibilita que els materials necessaris per a la respiració i el
creixement arribin a totes les cèl.lules (absorció) i es recullin els de rebuig de tot el
procés (excreció). El transport, en alguns éssers vius, té lloc a través de dos
sistemes: el circulatori i el limfàtic. En ell vertebrats, i alguns invertebrats com els
anèl·lids o els pops i les sípies, la sang viatja a través d’una xarxa de conductes
(venes, artèries i capil·lars) i el circuit és tancat. En canvi, en d’altes animals
invertebrats com els crustacis, les aranyes, els insectes o els cargols, el circuit és
obert i el líquid que transporta els materials (hemolimfa) és bombejada pel cor de
manera que irriga directament les cèl.lules.
Sovint l’alumnat (i moltes imatges de llibres) expliquen per una banda el camí i els
canvis dels aliments al llarg del tub digestiu, i per l’altra la circulació de la sang, però
no s’incideix en la connexió entre els dos
sistemes. Preguntes interessants són: “Com
arriben els nutrients que s’obtenen al llarg del
procés de digestió a totes les parts del cos?
(o, com van a parar els nutrients d’una poma
al dit gros del peu)? Si els insectes no tenen
sang, com ho fan per fer arribar els nutrients a
totes les parts del seu cos?
Es pot observar un cor, de xai o de porc, a
partir de fer-ne la dissecció. Cal evitar que es
limiti a identificar o posar noms a les parts i,
en canvi, plantejar preguntes que facin pensar
en la funció de cadascuna d’elles. Per
exemple, “Com és que les parts de les
diferents cavitats tenen gruixos diferents?”,
“Quina funció tenen les vàlvules?”, o “Com és
que la sang circula per dos camins diferents?”
Què passaria al xai si li faltés una de les
vàlvules?

Font:
http://3.bp.blogspot.com/-TFw12D5hVfM/T52zLWLJcbI/AAAAAAAAAk0/ZoID8XeoVR0/s1600/IMG

_8373.JPG
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Font: Sputnik C.S. 1. Ed Onda (1994)

Des de ben petits poden auscultar els batecs del cor, comptar els que es fan en un
minut, comparar si tots els cors bateguen igual i si el nombre canvia després de
córrer, i preguntar-nos per què. Es pot fer el mateix amb el número d’inspiracions i
construir la idea que quan fem activitat física, el cor es mou més ràpid i fem més
intercanvis de gasos. Per justificar-ho hem de pensar que a les cèl·lules (parts petites)
dels músculs cal que hi arribi més oxigen i més nutrients per obtenir l’energia
necessària per poder córrer. Consegüentment necessitem incorporar més aire i que la
sang el transporti més ràpid. També creem més residus (diòxid de carboni) i
n’expulsem més.

Font: M. Paderm, Esc. Bellaterra P5.

c.2.5 Els éssers vius deixen anar residus al medi

L’excreció és el procés que porta a l'eliminació de materials del medi intern que no
s'utilitzen o són residus (productes de la respiració cel·lular, del metabolisme cel·lular
etc.). Aquests residus es transporten des de les cèl·lules fins a l'exterior de
l'organisme, en els mamífers gràcies bàsicament a dos aparells: l’excretor i el
respiratori (tot i que també s’expulsen residus a través d’altres mecanismes com, per
exemple, ho són la producció de suor, llàgrimes, mocs…).
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Font: Catedu.es

En el cas dels éssers humans (i d’altres animals), una dificultat important és
reconèixer que el procés i recorregut és el mateix per aliments sòlids i líquids fins el
colon, on l’aigua passa a la sang i d’allà als ronyons. Unes preguntes poden ser:
“Com i on es separa la femta de l’orina?” Com és que si bevem llet no ens surt blanc
el pipi?”, “Com és que suem?” Per què la suor fa mala olor? Com és que les llàgrimes
són salades?

També és interessant promoure, a partir de fer petites investigacions, que els
mateixos alumnes generin preguntes. Per exemple, pesen cada dos o tres dies els
cucs de seda, el menjar que els hi posen, la caca que fan i les restes de menjar. Els
infants es sorprenen quan comproven que l’augment de pes dels cucs és menor que
el de les fulles que han menjat.

Font: T. Calveras. Esc. Heura. Els nens i nenes mesuren els canvis en pes dels cucs de seda, del
menjar que els hi donen i dels residus. Es pregunten: “Com és que no tot el que mengen comporta
un augment de pes?”
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Com veiem, aprendre sobre els éssers vius, i en especial sobre els humans, és molt
més que saber-se els diferents aparells i els noms de les seves parts. Caldrà
preguntar-nos per què hem de planificar una dieta equilibrada -sense excessos de
greixos i sucres-, per què cal menjar amb tranquil·litat i evitar fer exercicis forts en el
temps de la digestió, per què hem de respirar ambients no contaminats, per què el
tabac i l’alcohol (i drogues en general) són perjudicials per la salut, etc. etc.

Tot i que s’arribi a entendre i diferenciar la digestió, la respiració, la circulació i
l’excreció, al final els infants han de ser capaços de relacionar aquests processos per
respondre a preguntes del tipus: Per què li serveix l’intestí a la mà? (o com es
relaciona l’intestí amb la mà?)” i, molt especialment: “Com sé si la meva dieta és
equilibrada? -sense excessos de greixos i sucres-“, “Quines són les raons d’haver de
seguir una dieta equilibrada? Com és que bona dieta no ha de ser igual pels petits
que pels grans, pels que fan molt esport o no tant, pels...?”, Per què cal menjar amb
tranquil·litat i evitar fer exercicis forts en el temps de la digestió”, “Com és que hem de
procurar respirar en ambients no contaminats? “Com és que el tabaquisme perjudica
la salut?”, etc. etc.

Idees clau de la funció de nutrició

o Nodrir-se comporta intercanviar matèria i energia amb el medi i modificar-lo.
Nodrir-se no es pot reduir a “alimentar-se”. Els aliments són allò que mengem i els
nutrients allò que acaba arribant a sang.

o Per poder créixer o reparar ferides es necessiten nous materials (matèria) per fer
noves cèl·lules. Els animals s’alimenten d’altres éssers vius i obtenen els nutrients
a partir de procés de la digestió, mitjançant el qual es 'trenca' (descompon) la
matèria i es transforma. Els fongs també es nodreixen a partir de la descomposició
de restes d’altres éssers vius. En canvi, les plantes fabriquen el seu aliment
(nutrients) a partir de la fotosíntesi i emmagatzemen l’energia del Sol.

o A partir de la respiració els éssers vius obtenen l’energia necessària per créixer, i
per mantenir la temperatura corporal, moure’s (pensar, caminar, riure, etc.) i per
assegurar que els diferents òrgans funcionin. L’energia emmagatzemada als
nutrients s’allibera quan reaccionen amb l’oxigen (es ‘cremen’). En el procés
també s’obtenen productes de rebuig, entre ells el diòxid de carboni i, en la
majoria d’organismes, té lloc a les cèl·lules (als pulmons només té lloc l’intercanvi
de gasos).

o La circulació dels diferents materials a l’interior dels éssers vius possibilita que
els necessaris per a la respiració i el creixement arribin a totes les cèl.lules
(absorció) i es recullin els de rebuig de tot el procés. En el cas dels animals
superiors, aquesta circulació té lloc a través de la sang, i en ells el sistema
circulatori és un sistema tancat (la sang només pot sortir si ens fem una ferida) i el
cor el que fa és impulsar-la.

o L’excreció és el procés que porta a l'eliminació de materials del medi intern que
no s'utilitzen o són residus (productes de la respiració cel·lular, de la digestió,
etc.). Aquests residus es transporten des de les cèl·lules fins a l'exterior de
l'organisme. La femta són les restes dels aliments ingerits i que no han travessat
la paret de l’intestí. La orina, que s’elabora al ronyó, prové dels líquids, que una
vegada digerits s’absorbeixen al colon, i d’altres substàncies residuals del
metabolisme cel·lular (canvis que tenen lloc a les cèl.lules), que transporten la
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sang. També podem expulsar residus en forma de suor. Un altre producte de
rebuig és el diòxid de carboni que s’elimina a través dels pulmons.

o Explicar com els éssers vius es nodreixen requereix interrelacionar aquests quatre
sistemes, i reconèixer que és necessari que a totes les seves cèl·lules hi arribi
matèria i energia.

o El cos necessita els diferents components que es troben en els diferents aliments,
per això cal menjar de tot, tot i que de manera equilibrada i en funció de l’activitat
física que es dugui a terme.

o Hi ha aliments que són rics en sucres (glúcids), com ara tot el que es fa a
partir dels cereals (pa, pasta, etc.) o també les patates. Els sucres que
porten aquests aliments, quan arriben a la cèl·lula, poden ser "cremats"
ràpidament per obtenir energia, per això es diu que són aliments
energètics.

o La carn, el peix i els ous aporten sobretot proteïnes. Les proteïnes, a la
cèl·lula serveixen per construir nous materials pel cos (fibres musculars,
anticossos, etc.)

o Les fruites i les verdures ens aporten vitamines i d'altres substàncies (sals
minerals, entre d'altres) vitals pel funcionament de la cèl·lula. Són també
una font d'aigua. Hi ha fruites, com el plàtan, que són també molt riques en
glúcids.

o Altres aliments són rics en lípids (greixos). Els lípids són substàncies molt
energètiques, però que enlloc de ser cremats ràpidament són
emmagatzemats. Els lípids són importants també per fer noves cèl·lules,
entre d'altres coses. Trobem lípids a la mantega, la nata, la margarina,
carn magra, peix, llet, embotits, formatge, xocolata, pastissos, galetes...i
també a tots els olis vegetals i fruits secs.

o La llet i els derivats (iogurts, formatge, etc.) a part de lípids ens aporten
també proteïnes, calci i vitamines.

o Alguns aliments ens aporten fibra (com el pa integral o els kiwis). La fibra
no és absorbida pel cos però ajuda al trànsit de la femta per l’intestí.

o El cos també necessita respirar ambients no contaminats, ja que partir de l’aire que
entra s’adsorbeixen substàncies diverses que o bé obstaculitzen el funcionament dels
pulmons o bé passen a la sang i s’emmagatzemen a les cèl·lules, sent la causa de
diferents malalties (càncer, deficiències en el transport d’oxigen...). En el cas de les
plantes, també poden inhibir el procés de fotosíntesi.
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c.3 Els éssers vius es relacionen amb el seu medi (funció de relació)

Els éssers vius tenen la capacitat de captar estímuls, de processar-los i d’elaborar
una resposta. També, en l’exercici d’aquesta funció, coordinen els seus aparells i
sistemes per tal que puguin funcionar correctament.
Els estímuls són canvis en el medi deguts a la transferència d’energia (la llum, un so,
calor, pressió...) o a interaccions entre materials (una olor, un sabor…). Poden ser
externs (per exemple els que capten els sentits en els animals, o els que donen lloc a
que els estomes d’una planta es tanquin quan l’ambient és sec), o interns (per
exemple, canvis en la concentració de glucosa o d’oxigen a la sang que promouen la
sensació de set, de gana o que el cor bategui més ràpidament).
Tots els éssers vius es relacionen, des dels unicel·lulars que responen a la llum o la
salinitat, fins els ecosistemes en els que gràcies a aquesta funció es produeix la
floració o la migració de les aus. Sense aquesta funció no seria possible la
supervivència.

- En els vertebrats, la funció de relació es coordina per dos sistemes: el sistema
nerviós i el sistema endocrí.

● El sistema nerviós rep informació, la interpreta, elabora respostes i les
transmet als efectors de manera que coordina el cos dels animals. Una de
de les respostes és el moviment que es produeix quan els músculs es
contrauen i es relaxen, és a dir, quan l’aparell locomotor executa la
resposta.

● El sistema endocrí està format per un conjunt de glàndules endocrines
que segreguen hormones -missatgers químics-, responsables de
processos com el creixement, la producció de llet per les mames, la
menstruació, la metamorfosi d’alguns animals o la regulació d’algunes
substàncies a la sang (el nivell d’insulina o d’altres).

Per relacionar-se:
a) Capten els estímuls, que en el cas dels estímuls externs ho fan a través

de receptors, que són cèl.lules nervioses específiques que poden
agrupar-se formant els sentits.

Alguns organismes aquàtics tenen un òrgan
sensor anomenat línia lateral, que capta el
moviment i vibracions de les aigües que els
envolten (font imatge: https://foro.portalpez)
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b) Els estímuls es transporten fins a un centre de coordinació (l’encèfal o la
medul·la) i es processen.

En els actes involuntaris o reflexes és la medul·la la que processa l’estímul i envia
la resposta.
En els actes voluntaris és l’encèfal el que processa l’estímul i envia la resposta
que passa per la medul·la.
Font: https://elracodelabiologia.wordpress.com

c) I es genera una resposta a través d’algun òrgan (efector) que dóna lloc a
una acció (saltar, sensació de fred, veure una imatge, riure, salivació...),
que pot ser un acte voluntari o un acte involuntari -reflex condicionat o no,
o instintiu-.

- En els invertebrats, el sistema nerviós pot ser una xarxa difusa de cèl·lules
nervioses distribuïdes per
l’organisme, on els estímuls que
arriben es transmeten per tot el cos
de l’animal. També poden tenir
un sistema ganglionar, on les
hormones són segregades per
cèl·lules nervioses que regulen el
creixement i desenvolupament i
poden controlar canvis de color i
mimetitzar-se.
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Els porquets de sant Antoni, s’enrotllen sobre si
mateixos a partir de rebre estímuls (pressió, llum)
Font imatge: http://florencisalesaspla.blogspot.com

- En les plantes, que no tenen sistema nerviós
com els animals, hi ha mecanismes que els
permeten detectar els canvis en l’ambient en
el qual viuen i respondre als estímuls
(lluminosos, gravitacionals, mecànics,
químics, tèrmics, hídrics…). També segreguen
hormones vegetals, que no es produeixen en
glàndules però circulen per l’interior del
vegetal amb la saba bruta i actuen per
promoure el creixement de les arrels, tiges,
fruits...2.

Els gira-sols es mouen en funció de
l’estímul de la llum del sol.

Activitats per afrontar les dificultats en l’aprenentatge i bones preguntes

Com es relacionen els éssers vius amb el medi?
La funció de relació és la menys intuïtiva a l’hora d’explicar com es du a terme i, per
tant, el seu aprenentatge requereix temps i propostes didàctiques diferents de les
habituals. A l’escola serà important reconèixer que tots els éssers vius realitzen
aquesta funció (habitualment només es treballa en relació als humans). Ens podem
preguntar: Com ho fan les plantes per saber d’on ve la llum? o, com detecten les
sardines el moviment de les aigües que les envolten? i, en què es diferencien amb la
manera com ho fan els humans? .
També, ja des de petits, cal afrontar l’estudi de la funció de relació interrelacionant el
coneixement sobre els sentits (que capten estímuls), el sistema nerviós (que possibilita
processar-los) i l‘aparell locomotor (que dona respostes). La tendència és treballar
aquests diferents coneixements de manera separada i en cursos diferents, i centrar-se
en els estímuls externs, obviant els interns. A més, sovint es concreta en aprendre
vocabulari sense que possibiliti a l’alumnat entendre com els éssers vius es relacionen
i perquè aquesta funció és tan important per a la vida. Així doncs no cal perdre temps
en nomenar i descriure les parts dels òrgans dels sentits o dels ossos del l’esquelet i sí
referir-nos-hi quan necessitem utilitzar els termes per donar resposta a alguna
pregunta.
Preguntes interessants poden ser: Com explico que quan em punxo retiro la mà
ràpidament? Què passa dins del meu cos quan capto una olor desagradable? Què deu
passar en el meu cos que fa que els meus peus corrin cap a la pilota i la impulsin amb
precisió? Com ho fan els peixos (o d’altres organismes) per relacionar-se quan han de
trobar parella, preveure depredadors…? Per què li serveix a l’ocell cantar? Per què li
serveix a una planta aromàtica emetre olors intensos o tenir colors bonics? Com ho fan
les plantes per saber d’on ve la llum?, quina és la diferència sobre com ho fan els
animals?...
En tots els casos és necessari partir l’observació de fenòmens que conviden a
preguntar-se com explicar-los. Ens podem demanar com és que notem l’olor de
l’encens tot i estar lluny del lloc on crema, o per què a l’estimular la pell d’alguna part

2 Adaptació de: https://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/5-la-funcio-de-relacio-en-animals-i-plantes/
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del cos amb una agulla de dos puntes només notem una punxada, i com és que no
totes les parts del cos tenen la mateixa sensibilitat?

Alumnes buscant d’on prové una olor i provant quina és la sensació al punxar-se en diferents parts del
cos. Font: T. Pigrau Esc. Coves d’en Cimany, 5è, i C. Márquez

Com l’explicació és complexa pot ser difícil que els alumnes l’expressin en un text
escrit. Per tant, serà necessari partir d’utilitzar altres modes comunicatius abans de
passar a l’escrit com: dibuixar el procés, representar-lo, elaborar una maqueta, i
explicar-ho oralment. Per exemple, normalment els infants sovint creuen que el cervell i
els òrgans dels sentits es connecten a través d’uns tubs que estan plens de sang i a
partir de les seves representacions gràfiques es pot ajudar a regular el seu pensament.

Alumnes elaborant una representació inicial per respondre a la pregunta: Com és que els
elefants poden percebre abans que les persones l’arribada d’un tsunami? Es pot observar com
creuen que el centre propulsor del moviment és el cor. La comparació entre diferents
representacions i la discussió posterior propicia revisar la funció del cervell i la del cor, la
diferència entre venes i nervis, el paper de la medul·la, etc. (Font: T. Pigrau, Esc. Coves d’en
Cimany, 5èP)

Com actuen els estímuls i com es generen les respostes?
En general, els infants tenen clar per on entra l’estímul al cos, però no què passa a
dins d’ell. Els dibuixos mostren diferents representacions de nenes i nens de 1r., quan
se’ls demana pel camí d’una olor dins del cos. Quan comparen diferents
representacions del què creuen que passa, es desperta el dubte i l’interès per saber
quina és una bona explicació científica i quines proves hi ha de que és idònia. Per
exemple, en els dibuixos següents s’observa que alguns infants inclouen el cervell (o
el cap) com a òrgan necessari per reconèixer les olors i podem posar de relleu que hi
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ha persones que el nas els funciona bé però que no noten els olors perquè el seu
cervell no els identifica.

Projecte : “Colònies, cremes i potingues” V. Carbó, Esc. Josep Ma. De Segarra i M. Padern, Esc. l
Trama, 1r

En aquest altre exemple, una
alumna de 5è explica com sap
una au que hi ha un incendi i ha
de fugir. Inicialment responia
sense cap argumentació
fonamentada en coneixements
(“ho nota i se’n va”), mentre que
més endavant ja dóna una
explicació més àmplia: “Quan hi
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ha un incendi l’au capta diferents estímuls: olor, calor i llum, i tot se’n va al cervell i
dóna resposta, L’estímul el rep pels sentits, la vista, el tacte, l’olfacte”. Tot i així, quan
se li va demanar com arribava la informació des dels sentits al cervell, va dir: “per la
sang”. Aquesta resposta mostra com la construcció del model necessita temps i
anar-ho reelaborant.

Projecte : “Pertorbacions en el bosc mediterrani”. T. Pigrau Esc.
Coves d’en Cimany, 5è

En aquest altre exemple, els alumnes (3r ESO) van dissenyar maquetes per
respondre a la pregunta: Per què en algunes parts del cos, quan estimulem la pell
amb una agulla de dos puntes, només notem una punxada? Com són més grans, ja
tenen en compte la funció de la medul.la i com els nervis promouen que els músculs
es contreguin o s’estirin (l’aprenentatge progressa al llarg dels cursos).
La resposta d’una alumna, elaborada a partir de la reflexió i discussió entorn les
diferents maquetes construïdes, va ser: “Notem la punxada perquè els corpuscles
(receptors de la pell) perceben l’estímul de les punxades. Aquest estímul és
transportat pels impulsos nerviosos fins la mèdul.la, i de la medul·la al cervell. El
cervell processa que ens han punxat sense mala intenció i dóna l’ordre de no moure
el braç. A vegades, en canvi, es produeix un acte reflex, donat que l’impuls nerviós
només va a la medul·la i aquesta és l’encarregada de, inconscientment, fer-nos
apartar el braç”.

La maqueta més ben valorada entre les elaborades pels diferents grups. Els alumnes van
representar la part del cervell on s’elaboren les sensacions, la columna vertebral, els

corpuscles que reben la pressió de l’agulla, el nervis, el múscul...
Font: A. Sardà, Esc. Avenc, 3r ESO3.

3 Sardà, A., & Márquez, C. (2008). El uso de maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje del sistema nervioso. Alambique, 58, 67–76.

35



Idees clau de la funció de relació

o Tots els essers vius capten estímuls, els processen i generen respostes: el que els
diferencia és el tipus d’estímuls que capten -i com es capten-, com es processen i
el tipus de resposta que es pot generar.

o Gràcies a aquesta funció els éssers vius s’interrelacionen amb d’altres i amb el
medi que els envolta.

o Explicar com els éssers vius es relacionen requereix interrelacionar els sentits o
altres sistemes per captar informacions, el sistema nerviós (i l’endocrí), i l’aparell
locomotor (entre d’altres).

o Una o diverses cèl·lules (petites parts del cos) capten canvis en el medi extern o
en l’intern. En els pluricel·lulars, són els òrgans dels sentits els que estan formats
per un conjunt de cèl·lules especialitzades en captar els diferents estímuls
externs.

o Cada receptor transmet la informació, a través de les cèl·lules nervioses (nervis),
que arriba als centres coordinadors on es processa.

o Els centres coordinadors en els vertebrats estan formats per la medul·la i l’encèfal.
La medul.la té una doble funció: donar respostes ràpides (actes involuntaris o
reflexos), i conduir, mitjançant les vies nervioses que la formen, les respostes que
elabora l’encèfal fins l’aparell locomotor (actes voluntaris). La funció de l’encèfal és
recollir la informació, processar-la i elaborar i avaluar la resposta, ja sigui de manera
conscient o inconscient.

o Els éssers vius unicel·lulars tenen respostes molt bàsiques: reproducció́ o mort,
mentre que els pluricel·lulars les tenen molt complexes (moviment, secreció́,
sentiments, etc.) i controlades pel un centre coordinador (Sistema Nerviós
Central).
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c.4 Els éssers vius es perpetuen en el temps (funció de reproducció)

Idees bàsiques

La funció de reproducció: Els éssers vius es perpetuen en el temps, generació rere
generació, de manera que transmeten les característiques bàsiques de l'espècie als
seus descendents (passen la informació genètica i per això es comparteixen
característiques comunes intraespeciífiques i s’assemblen als progenitors). És
important treballar a classe amb la idea de continuïtat de la vida i de transmissió de la
informació.
I també diferenciar la dualitat entre unitat-diversitat (unitat -característiques
bàsiques de l'espècie- i diversitat -característiques individuals-). La reproducció és
necessària per a perpetuació de les espècies, però no assegura la supervivència d’un
determinat ésser viu.

Nens de P5 observen els petits animals
del jardí de l’escola i els dibuixen.
Després discuteixen si són el mateix
tipus d’animal o no, i els agrupen en
funció de característiques comunes: com
es mouen, nombre de potes, etc. En
aquests exemples, es veu com els van
classificar segons fossin centpeus o
aranyes, tot tenint en compte que podien
ser ben diversos (l’observació i el dibuix
que en feien). Quan es reprodueixen, el
nou ésser viu és de la mateixa espècie
però poden ser diferents.

Font: “Els éssers vius del jardí” (centpeus i aranyes). Neus Garriga. Esc. Coves d’en Cimany ,P5

Hi ha espècies que per crear un nou organisme necessiten de la unió́ de dues
cèl·lules (peces) que provinguin de dos organismes diferents -mascle i femella-
(reproducció́ sexual), mentre que en d’altres a partir d’una única cèl·lula es pot
generar un nou individu (reproducció́ asexual). Un bon nombre d’éssers vius
combinen els dos tipus de reproducció.
A més de donar-se la reproducció a nivell d'individu, es dóna també a nivell cel·lular.
Això permet als éssers vius créixer (augmentar de mida), renovar els teixits envellits
i desenvolupar-se (modificar òrgans –per exemples els sexuals- o l’estructura
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–metamorfosi-). En aquest cas, la reproducció és asexual, de manera que totes les
cèl·lules tenen el mateix material genètic

Una altra idea clau és la de cicle de vida, que comporta relacionar la reproducció per
crear nous organismes i la reproducció per créixer i desenvolupar òrgans. Els cicles
de vida poden ser molt variats, però tenen aspectes comuns a destacar:

● Els canvis són continus, però al situar-los en un cicle cal discretitzar-los, és a
dir, identificar fases o estadis-clau que el componen a partir d’observacions
directes (sempre que es pugui).

● Hi ha canvis que es donen entre un estadi i el següent (entre l’abans i el
desprès) que són els significatius.

● Aquests canvis tenen causes que caldrà identificar i explicar, pensant que
sovint depenen de la relació amb els canvis de les condicions del medi.
Depenent de cada espècie, l'alteració d'aquestes condicions trenca els cicles
o els desvia.

Per tant, aprendre sobre el cicle de vida implica entendre els canvis entre una fase i
l’altre, i no sols saber-ne els noms o dibuixar-les.

Idees a revisar i construir. Bones preguntes
(també podria ser, però potser és massa llarg: Activitats per afrontar les dificultats

en l’aprenentatge i bones preguntes)

Com és que els descendents s’assemblen als progenitors?

Els infants ja intueixen des de petits la necessitat de dos progenitors, per exemple en
el cas de la reproducció dels pollets. Diuen a P5: “els ous a vegades no tenen pollet
perquè̀ no hi ha cap gall al galliner”, o “per tenir fills cal tenir un pare i una mare, si
només hi ha gallines no poden néixer pollets”. Però també n’hi ha d’altres que creuen
que els pollets poden néixer de tots els ous per ‘art de màgia’ i diuen: “Quan surt l’ou,
surt el pollet, ja està a dins de la panxa”, amb la controvèrsia de que per uns es
desenvolupen a l ́interior de la panxa de la gallina i pels altres es formen quan
aquesta ha fet la posta dels ous (“el pollet es forma quan la gallina l ́escalfa”).

Després d’una conversa on es contrasten punts de vista, comencen a aprofundir una
mica més. Així, quan la mestra pregunta: “Com sap l ́ou que ha de néixer un pollet i
no un ànec o un cigne?”, els infants diuen: “Per poder néixer els pollets hi ha d ́haver
un gall” o “El pare posa una cosa dins la mare i després es forma el nen. Passa el
mateix en els pollets”, respostes que incideixen en el paper del gall i no en el de la
gallina. Una altra nena sí que hi fa referència i diu: “Perquè l’ou té informació que ve
del gall i de la gallina” (Neus Garriga,  Esc. Coves d’en Cimany P5).

Per estimular la conversa és útil partir d’un conte: “És meu això!”4. Els nens i nenes
discuteixen què pot sortir d’un ou com el dibuix de la portada, i tot i que pensen en
molts tipus d’aus, també fan referència a d’altres éssers vius. Per promoure la
conversa va bé plantejar preguntes similars a les anteriors.

4 Michel Van everen (2009). És meu això!. Barcelona: Ed. Corimbo.
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També pot ser útil preguntar-nos sobre les similituds i
diferències entre un ou i una llavor. Ens podem preguntar:
“És el mateix una llavor que un ou? Les plantes també
necessiten que s’ajunti una part ‘mare’ i una altra ‘pare’ per
reproduir-se? Com es fecunden els arbres com les palmeres
que tenen un sol tipus de flor per tal que es desenvolupin els
fruits i les llavors?

Com sabem si és un ou, una llavor o un gra de sorra?

Es poden donar ous d’animals (per exemple, d’insecte pal, d’artèmies), d’alguna
llavor petita (de pèsols, de raves, de mill) i grans de sorra -que s’assemblen molt
exteriorment-, perquè dissenyin un experiment per poder decidir si són éssers vius i
si són d’animals o plantes, i promoure un procés d’indagació per trobar proves.

Font. Victòria Carbó. Esc.
Josep Maria de Sagarra, 1r

Una prova també és observar el naixement dels éssers vius (en aquest cas ,insectes
pal) amb la lupa. Inicialment parlen de ’boletes’, i l’evidència de que són ous la poden
explicitar quan, amb l’ajuda d’una càmera digital, comproven que en neixen.
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Com s’alimenta el fetus dins de la panxa de la mare?

En el cas de l’ésser humà, els nens i nenes es pregunten sovint sobre com està el
fetus dins de la panxa de la mare i com s’alimenta i com pot respirar. Inicialment
només pensen en la connexió a partir del cordó umbilical, però poc a poc van
reconeixent més relacions amb altres parts del cos de la mare. En les fotografies
següents s’observa les representacions inicials i com finalment representen un
procés molt més complex.

Font: Mariona Trabal. Esc. Orlandai, 6è
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Com ho fan les plantes i els fongs per reproduir-se?

En el cas de les plantes, especialment dels arbres, els nens i nenes no pensen en
que es poden reproduir per llavors i parlen d’una reproducció de tipus vegetatiu.
Quan se’ls demana, a l’observar un arbre, “D’on pot haver ‘sortit’?, pensen més en
que “ha sortit de l’arrel d’un altre arbre” (és a dir, utilitzen la idea de rizoma), o
“perquè es va plantar una branca d’un altre arbre” (reproducció per esqueixos).

Serà interessant discutir amb l’alumnat com són d’iguals o no els éssers vius que es
reprodueixen de manera vegetativa o els que ho fan per llavors o ous, i reconèixer
que si sempre fos la reproducció de tipus vegetativa tots serien molt iguals i no hi
hauria diversitat (i per tant, davant d’una plaga o pertorbació tots els individus es
veurien afectats). Es pot reflexionar a partir de la reproducció de l’estrella de mar, ja
que habitualment els infants es fixen i recorden que es reprodueixen per l’escissió
d’un braç (reproducció asexual), fet que comporta que els fills siguin idèntics al seu
únic progenitor, però no pensen en que també es reprodueixen sexualment i, en
aquest cas, tenen trets dels dos progenitors.

També es poden observar fongs i
plantejar-nos com es reprodueixen. Per
exemple, ens podem preguntar per la història
d’un bolet: “Sempre ha estat així?” “Com era
abans? D’on va sortir? Com serà després?”.
Els infants observen les espores i es
demanen: “Seran llavors?”.

Els infants poden observar amb el microscopi
les espores dels bolets (cèl.lules reproductores
que sobreviuen en condicions desfavorables
de temperatura i humitat, però que es
desenvolupen quan les condicions son bones).

Font: David Vilalta. Esc.
Dovella, 3r
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També poden observar amb el microscopi la floridura del pa (rhizopus) o la del
tomàquet o formatges (penicilllium).

Font: Pilar Garcia, IS Joan Oliver, 15 anys.

Com creix un animal?

Als alumnes només acostumen a associar la reproducció al
naixement de nous individus i els és difícil pensar en que també hi
ha una reproducció a nivell cel·lular (de les ‘parts’ o peces). Aquesta
reproducció és la que explica el creixement, la renovació dels teixits i
el desenvolupament d’òrgans. Creuen que es creix perquè la carn i
els ossos s’expandeixen, i també tenen dificultats per reconèixer que
organismes en diferents etapes de metamorfosi pertanyen a la
mateixa espècie. El conte: “La promesa del renacuajo5”, és un bon
recurs didàctic per generar interrogants al voltant del tema.

Els infants tenen ja idees sobre el creixement que caldrà anar ajudant a ampliar i, en
alguns casos, a reconstruir. Per exemple, des de ben petits (P5) quan pensen en les
transformacions que tenen lloc dins dels ous quan es desenvolupen els pollets diuen:
“Li van sortint cosetes”. Parlen de ‘venes’, perquè ho relacionen amb la necessitat
que els arribin aliments a través de la sang, i d’òrgans. En aquest cas, ja creuen que
el primer que es desenvolupa és el cervell i ho argumenten dient que és la part que
“dóna les ordres a tot el cos”, però no pensen en els nervis i en el sistema nerviós
d’una manera més global. D’altres prioritzen el cor, perquè “fa que la sang es mogui
per totes les parts” i així els arribin els aliments a totes les parts. Les d’altres parts del
cos (ossos, potes, el bec...) creuen que es van formant després. Tenen clar que
perquè es vagin desenvolupant cal que els hi arribi ‘menjar’. Parlen que el pollet dins
de l’ou menjarà “amb la corda que té que va fins a la clara”, que “la clara li arriba per
un tub com en els bebès”, que “d’aquesta manera el pollet va creixent” i que “el pollet
naixerà̀ quan s ́acabi la clara”. Les idees les representen per mitjà de ‘maquetes’.

5 Jeanne Willis, & Tony Ross (2007). La promesa del renacuajo. Barcelona: Ed. Serres/RBA
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En equip, els infants realitzen maquetes d’etapes del desenvolupament del pollet dins de l’ou i
expliquen què representen. Font: Neus Garriga,  Esc. Coves d’en Cimany P5.

Per promoure que pensin en el creixement, nascuts els pollets, els infants poden
recollir dades sobre l’augment de pes i el desenvolupament de nous òrgans. També
podem establir paral·lelismes amb els éssers humans i promoure la reflexió al voltant
de: “Què canvia i què no canvia quan creixem?” i també plantejar-nos: Com creixen
els ossos? “Com és ‘cura’ un os quan es trenca?” o, “Com és que només creixem fins
a una certa edat?”
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Des de ben petits utilitzen instruments per
comprovar el creixement en pes i alçada. Font:
Neus Garriga,  Esc. Coves d’en Cimany P5.

Quan els infants crien animals, com per
exemple en el cas dels pollets, és normal que observin que alguns d’ells es moren. Si
es promou una conversa, es pot parlar dels òrgans que deixen de funcionar i de tot
allò que ja no poden fer, i també, dels sentiments i emocions que provoca el fenomen
de la mort.

Aquest procés de construcció de coneixements al voltant de la reproducció es pot
aplicar a d’altres éssers vius. En aquest altre exemple, s’ha treballat a partir de les
idees prèvies que expressen els infant en dibuixos per representar el
desenvolupament d’animalons (escarabats, cargols, cucs de seda...). Després
conversen, tot comparant els seus dibuixos, observen individus en diferents estats
fent servir la lupa, i busquen informacions que els permeten fer propostes de millora
(feedback). Aquestes millores les expressen en nous dibuixos.

Dibuixos inicials per explicar el desenvolupament de diferents animals
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Dibuixos després de revisar els inicials: metamorfosi del cuc de seda
Font: Neus Garriga,  Esc. Turó del Cargol, 1r.

Com creix una planta?
Sovint el creixement de plantes (i també d’altres éssers vius) s’estudia només de forma
descriptiva, sense plantejar-se preguntes que promoguin pensar en funció del model
d’ésser viu, ja sigui treballant a l’hort o senzillament, quan es demana fer germinar alguna
llavor. Per exemple, és molt diferent demanar que posin una llavor en un cotó fluix humit i
observin com va creixent la planta, que no pas plantejar el repte de fer-la créixer posant-la
al lloc que creguin que germinarà millor i després explicar perquè creuen que ha crescut
bé o no tant. En el primer cas, només recullen dades i les representen gràficament,
mentre que en el segon primer han de planificar com fer-ho i després justificar la seva
gràfica en comparació a d’altres.

Font: Esther Pajarols i Mª Jesús Astilleros. Esc. Bellaterra 3r.

També promou molt la reflexió
plantejar que observin una llavor
(seca i humida), s’imaginin com és
per dins en cada cas, i ho dibuixin.
Sovint, pensen que s’expandeix, o es
van originant capes (com les de la
ceba), que van ‘apareixent’ parts, o
que l’aigua circula com un riu que va
augmentant el cabal.
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En general els infants i joves no diferencien la part dels cotiledons, en la que les
cèl.lules no es reprodueixen, i la de la part embrionària, en la que es desenvolupen
l’arrel i la tija.

Font: Esther Pajarols i Mª Jesús Astilleros. Esc. Bellaterra 3r.

Con canvien els éssers vius al llarg de la vida?
El coneixement dels cicles de vida de diferents éssers vius possibilita fer prediccions
de futur i inferir el passat (tenint en compte que juguem sempre amb la incertesa).
Preguntes interessants a plantejar entorn el cicle de vida són: “Com és? Com era?
Com serà? Com és que podem reconèixer que és un mateix individu si canvia
constantment?”. I també serà important plantejar-ne d’altres que relacionin la funció
de reproducció amb les de nutrició i relació: “Què necessita l’organisme en cada
moment del cicle?” “Com es regula l’organisme per respondre a les variacions del
medi en cada moment del cicle?”

Un cicle de vida es caracteritza per ser alhora lineal i cíclic6, és a dir, és un cicle que
mai retorna a l’individu inicial. Els nenes i nenes utilitzen els dos tipus de
representacions, i pot ser interessant animar-los a utilitzar esquemes de tipus
helicoïdal.

Exemples de representacions lineal i cíclica de cicles de vida del cuc de seda.
Font: Mercè Marimón, Esc. Baloo, 2n

6 Márquez, C. (2006). Pensar i veure el món a través del concepte de cicle. Ciències, 4, 32–37.
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Exemple de representació helicoïdal del cicle de vida d’una planta.
Font: Esther Pajarols i Mª Jesús Astilleros. Esc. Bellaterra 3r.

Quan s’ha treballat aquesta idea de cicle l’alumnat és capaç de transferir-ho a la
interpretació i predicció de nous fenòmens, tal com es veu en l’exemple següent.

Exemple de pregunta i resposta aplicant idees del cicle de les plantes
Font: Esther Pajarols i Mª Jesús Astilleros. Esc. Bellaterra 3r.

Idees clau de la funció de reproducció

o Tots els éssers vius es perpetuen en el temps de manera que transmeten les
característiques bàsiques de l'espècie als seus descendents (passen la informació́
genètica d’una generació́ a l’altra), i fa que s’assemblin als progenitors.

o Hi ha espècies que per crear un nou organisme necessiten de la unió́ de dues
cèl·lules que provinguin de dos individus diferents (reproducció́ sexual), mentre
que en d’altres a partir d’una única cèl·lula poden generar-ne un de nou
(reproducció́ asexual). En aquest cas, els descendents són genèticament iguals
que el progenitor. Un bon nombre d’éssers vius combinen els dos tipus de
reproducció.

o Els mascles i les femelles poden presentar el mateix aspecte o ser diferents. Hi ha
espècies (bona part de les plantes amb flor i també alguns animals, com el cargol,
estrelles de mar, cucs...) que tenen els dos sexes, tot i que en la majoria la
fecundació té lloc entre dos individus diferents.

o La fecundació es produeix quan s’uneixen dues cèl.lules -un òvul, i un
espermatozoide o un gra de pol·len- i donen lloc a embrions, ous i llavors. Pot ser
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externa si té lloc fora del cos de la femella (per exemple, peixos i amfibis), o
interna (insectes, aus, mamífers, plantes amb flor...).

o En la majoria dels mamífers i, en concret, de l’ésser humà, les cries es
desenvolupen a l’interior del cos de la mare. La placenta serveix per proporcionar
a la cria l’aliment i l’oxigen i possibilita l’excreció de les substàncies de rebuig.

o A més de la reproducció a nivell d'individu, en els éssers vius pluricel·lulars es
dóna també a nivell cel·lular. Això permet als éssers vius créixer (augmentar de
mida), renovar els teixits envellits, i desenvolupar-se (modificar òrgans –per
exemples els sexuals- o l’estructura –metamorfosi-). Aquesta reproducció és
asexual, de manera que totes les cèl·lules tenen el mateix material genètic.

o L’herència no només es passa de progenitors a descendents sinó que també́ es
transfereix cada vegada que es reprodueix una cèl·lula.

o Es parla de cicle de vida per referir-se als canvis en els éssers vius en el temps
(naixement, creixement, desenvolupament, maduresa i vellesa). En aquests
canvis s’interrelacionen la reproducció per crear nous organismes i la reproducció
per créixer i desenvolupar òrgans.

o Els cicles de vida tenen a veure amb les condicions del medi. Depenent de cada
espècie, canvis en aquestes condicions poden trencar o alterar els cicles.
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c.5 L'ecosistema, un escenari interactiu on succeeix l'evolució biològica

Idees generals

L’ecosistema

L'ecosistema és un sistema d'interaccions entre una comunitat d'éssers vius
(biocenosi) i el medi en el que viuen (biòtop) -amb el que es relacionen i
modifiquen-, i entre ells mateixos. La comunitat d'éssers vius –plantes, animals,
fongs, algues, protozous i bacteris-, s’acostuma a estudiar segons la manera en la
que intercanvien matèria i energia amb l'entorn en funció dels diferents nivells tròfics
(productors, consumidors –depredadors, descomponedors).

Dins d’un ecosistema els individus d’una mateixa espècie formen poblacions. El
conjunt de diferents poblacions d’un ecosistema rep el nom de comunitat. L’hàbitat
és el lloc físic d’un ecosistema on viu i es reprodueix una espècie i on es troba
adaptada. Per exemple: el cargol bover viu en prats, boscos i jardins d’Europa, el
gavià argentat viu en zones aquàtiques costeres i aiguamolls, i el pi pinyer viu a la
terra baixa ocupant les zones pedregoses i sorrenques properes al mar.

En el model 'ecosistema' utilitzem les mateixes entitats teòriques que per al d’ésser
viu però la unitat bàsica en aquest cas no és l'organisme sinó la població.
Cadascuna d'aquestes poblacions també7:
a) Intercanvia matèria i energia amb el medi, és a dir, en un ecosistema els

materials (l’oxigen, el carboni...) es transformen cíclicament i l’energia flueix, tant
dins dels organismes a través de la nutrició com fora d’ells (la provinent del Sol o
d’un foc), al llarg de la xarxa tròfica entre productors, consumidors y
descomponedors.

b) Es relaciona amb el medi i hi respon, modificant-lo, dins de les limitacions del
que entenem per adaptació, fet que permet interpretar les interaccions a nivell de
biòtop i biocenosi, així com els impactes ambientals i les seves conseqüències
per a la població.

c) Es reprodueix (els organismes de cada població) i transfereix informació en
l'espai i el temps
(creixement de les
poblacions, successions,
fluctuacions, evolució...).

A l’estudiar un ecosistema es
tenen en compte les
complexes interaccions entre
els organismes que hi viuen
així com les interaccions amb
el medi (hem de tenir en
compte que si no hi ha
interaccions no hi ha
ecosistema: per exemple uns
cactus, uns estornells i uns
óssos i unes balenes, tots en
un prat no formen un
ecosistema perquè no hi ha
interaccions).

7 García, P. (2007). Els models, organitzadors del currículum en biologia. Ciències, 6, 29–33.
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Interaccions en el marc d’un ecosistema
Pel que fa a les interaccions entre les poblacions de l'ecosistema, ens podem referir
tant a:

● Les interaccions que hi ha entre els individus d'una mateixa població/espècie,
per exemple, entre els individus d'un banc de tonyines o d'un estol d'oques o
d'un ramat d'ovelles o d'una societat d'abelles o d'una família d'humans..., com
ara relacions de competència, maternofilials... Sembla doncs que l'existència
d’estructures socials aporten alguns avantatges a l'ecosistema, en quant a
eficiència energètica i a la seva supervivència.

● Les interaccions que hi ha entre els individus de diferents espècies, com ara la
relació de: parasitisme, mutualisme i simbiosi, saprofitisme, depredador/presa...

Aquest últim tipus d'interaccions entre individus de diferents espècies s'emmarquen
en el que s'anomenen relacions tròfiques, i es dona a través del que s'anomena
xarxa tròfica o xarxa alimentària que descriu la transferència de substàncies
nutritives (energia), entre els components d'un ecosistema. Els organismes formen
els nusos de la xarxa i el filat representa l’intercanvi de matèria/energia. Els
productors ocupen el primer nivell de la xarxa, doncs són els que per la fotosíntesi o
quimiosíntesi sintetitzen (fabriquen) la seva matèria (fan més fulles, més tiges,
fruits..., o sigui creixen). Aquest nivell tròfic alimentarà als consumidors (herbívors,
carnívors, omnívors). Els descomponedors representen, dins de la xarxa tròfica, el
nivell que “recicla” la matèria.

L’energia es va degradant (augmenta l’entropia) en cada nivell de la xarxa i només
els productors, a partir de la fotosíntesi, disminueixen el nivell d’entropia del sistema.
La matèria va transformant-se en les parts/cèl·lules dels organismes de cada nivell i
reciclant-se un altre cop en matèria mineral pels transformadors i descomponedors.

Com que l’entramat d’interaccions entre biòtop i biocenosi no és ni fix ni estàtic,
qualsevol pertorbació o canvi (ex: canvi de temperatura, d’orientació, dessecació,
epidèmies etc...) pot ocasionar canvis en l’estructura de l’ecosistema, al llarg del
temps. Els experts l’anomenen successió ecològica i aquesta, empeny l’evolució
de les espècies d’aquest ecosistema en el pas del temps.

D’ecosistemes n’hi molts i variats, des d’un bosc o un llac fins el tronc d’un arbre
mort, però degut a la influència i a l'acció de l'home en una escala fins ara mai
coneguda, se n'estan destruint en gran quantitat. Alguns dels impactes ambientals
de l'activitat humana sobre els ecosistemes es relacionen amb la destrucció i
fragmentació d’hàbitats, canvi climàtic, contaminació, espècies introduïdes,
sobreexplotació.., atès que aquests factors i d’altres afecten a com s’intercanvia
matèria i energia, i quanta energia perd o guanya l'ecosistema, a com es
relacionen les poblacions o a com es reprodueixen i es transmet la informació.
Pensem per exemple, en el que passa quan s’introdueix una espècie invasora en un
ecosistema.

Biodiversitat i evolució

El concepte d'ecosistema està estretament lligat al de biodiversitat. Aquesta
l'entenem com la variabilitat dins de cada espècie/població (diversitat genètica) entre
les espècies (diversitat específica) i entre els ecosistemes. Engloba l’enorme varietat
de formes de vida. Inclou totes i cadascuna de les espècies que cohabiten el
planeta, siguin animals, plantes, bacteris, protozous o fongs, els espais
o ecosistemes dels que formen part i els gens que fan cada comunitat, cada
espècie, i dins d’elles cada individu, diferent de la resta.
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La biodiversitat és un gran avantatge per a l’estabilitat d’un ecosistema perquè
davant de canvis en ell, alguns organismes d’una espècie i algunes espècies tenen
més probabilitats de sobreviure. Si tots els organismes fossin iguals, davant d’un petit
canvi tots moririen. Si desaparegués tota una espècie, desapareixeria una baula
d’una cadena tròfica i podria repercutir en el conjunt de l’ecosistema o fins i tot del
Planeta. Per això és tan important conservar la biodiversitat des del punt de vista
ambiental.

Així mateix, els conceptes d'ecosistema i de biodiversitat estan estretament lligats al
d'evolució en el sentit que si en els éssers vius d'una població hi ha diversitat, els que
sobreviuen en un ecosistema són aquells que, per les seves pròpies característiques,
tenen més probabilitats de reproduir-se que unes altres formes alternatives La seva
descendència n’heretarà els seus trets (si aquests són hereditaris) i per tant, estaran
més adaptats al medi (no s’hi adapten, idees que sovint es confonen). Aquest procés
és el que anomenem selecció natural i el seu resultat n’és l’adaptació.

Com diu Jaume Terrades (2014)8: La selecció natural és un procés històric en què l’atzar
intervé en la producció d’innovacions genètiques i en l’èxit reproductiu. Depèn de
contingències, com ara les distribucions dels individus en l’espai. Aquestes innovacions es
construeixen sobre allò que existeix prèviament (no es pot fer qualsevol cosa, sinó que la vida
treballa sobre els materials disponibles i això suposa constriccions) i se seleccionen segons
les condicions que es donen també en aquell moment. En l’evolució no existeix cap pla, cap
disseny previ, ni global ni específic. Sobre això, el consens entre els científics és molt
gran”. 

“No és estrany que, avui encara, resultin tan difícils d’eliminar els vestigis de les velles
maneres de pensar. Per exemple, la idea essencialista de l’equilibri idíl·lic de la natura va
perdurar en ecologia, i va conduir a plantejaments equivocats, tant dins la mateixa ciència
com en les ideologies construïdes al voltant de la conservació de la natura i de l’ecologisme
(carregades d’essencialismes i d’ideals “equilibris de la natura” que duen a afirmacions
inacceptables i que als anti-conservacionistes els són fàcils de rebatre i de caricaturitzar)”.

Al llarg del temps, aquest procés de selecció natural ha anat donant com a resultat la
gran biodiversitat que caracteritza els ecosistemes del Planeta. És que s’anomena
procés evolutiu o evolució biològica. Dels individus que arriben a un nou hàbitat
aquells que tinguin més probabilitat de reproduir-se, augmentaran la seva freqüència
(el seu número) en aquella població i en generacions posteriors potser seran tant
diferents als fundadors com per no reconèixer-se i, per tant, es generarà una nova
espècie. D’aquest procés en diem especiació. Hi ha hagut organismes que
actualment no existeixen i sabem, a través dels fòssils, que han poblat el nostre
planeta; així podem reconstruir la història de la vida a la Terra.

Cada organisme és únic en funció de l’herència. La diversitat més evident prové de
la reproducció sexual, ja que els descendents combinen a l’atzar característiques del
mascle i de la femella (espermatozoides-pol·len/òvuls). Entre els organismes d’una
espècie amb reproducció asexual també hi ha diversitat, ja que existeixen
mecanismes d’intercanvi d’informació que permeten certa variabilitat, però no tanta
com en la sexual.
A més a més, també es produeix variabilitat per mutacions, que són canvis
atzarosos en el material genètic de qualsevol cèl·lula (de les seves característiques).
Quan aquestes mutacions afecten a les cèl·lules reproductores, els canvis es
transmeten a la generació següent generant més diversitat biològica.

8 Terradas, J. (2014). Notícies sobre Evolució (per aprofundir)
http://blog.creaf.cat/coneixement/noticies-sobre-evolucio-de-jaume-terradas/
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“Bones preguntes” i activitats per afrontar les dificultats en l’aprenentatge

Com s’explica que no trobem ossos polars al desert?

A primària quan es treballa el model ésser viu a nivell d'organisme de fet ja s’hauria
de treballar a partir de preguntes que promoguessin pensar en el model
ecosistema/evolució. És a dir, no tractar "l'ésser viu" al marge d'on viu i per tant del
que viu. Com assenyala Pujol (2003)9 "Ajudar els escolars a elaborar un model sobre
els éssers vius, amb relació al seu ambient, comporta necessàriament deixar
d'estudiar-los com a sistemes aïllats i fer-ho des de la complementarietat entre la
seva organització i l'ambient en què viuen". Per exemple, un elefant encara que li
funcionin bé tots els òrgans no pot viure en un entorn (hàbitat) que no sigui idoni per
a ell.

Podem fer una maqueta d’un bosc (o d’un desert, o d’un prat) i demanar als infants
que situïn on poden viure diferents éssers vius (animals, plantes), tot reflexionant
sobre què necessiten per viure (aigua, llocs per amagar-se, tipus d’aliments...). Per
ajudar a pensar en les raons poden ser idònies preguntes com ¿on penseu que
poden viure aquests animals o aquestes plantes? El nombre d'exemplars que poses
a la maqueta de cadascuna de les espècies seia al mateix? En què us fonamenteu
per decidir-ne el nombre? ¿En què penseu per situar-los aquí o allà? i també Quins
tipus d'éssers vius trobarem en un desert, bosc ...? Quins animals i plantes no
esperaríeu trobar en ... i per què?

Figura: Nens i nenes construint una maqueta del bosc de
Collserola. Primer s’han plantejat quins animals es poden

9  Pujol, R.M. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis.
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trobar a aquest bosc i després han construït una
maqueta situant-los en els llocs on poden viure.
Font: Teresa Pigrau, Escola Coves d’en Cimany, 5è

A partir d’anar conversant al voltant de la maqueta, l’alumnat pot reconèixer que els
animals i les plantes tenen característiques i funcions que fan possible la seva
supervivència en hàbitats determinats, que es relacionen uns amb els altres (formant
famílies o esbarts, o bé paràsits i parasitats, depredadors i preses...) i amb l'hàbitat
en què viuen (productors, consumidors...). També es pot parlar que gràcies a
aquestes interaccions obtenen els materials i l’energia que transformen i utilitzen per
dur a terme les seves funcions vitals. I que hi ha éssers vius en gairebé qualsevol
part de la Terra, però que hi ha alguna cosa que els distingeix segons el lloc en el
qual habiten. Pot afavorir la conversa formular preguntes del tipus: Com
s’interrelacionen tals organismes? (i concretar, en el marc de la maqueta, Imaginat
que l’esquirol es troba amb un ratolí, amb una papallona, porc senglar, una pinya…),
Què li entra i què li surt a un bosc? Què passa entre que entra ... i surt ...? Què
passaria si no hi haguessin microorganismes en un bosc?

Com afecta a un ecosistema el vent, la pluja, la sequera, un incendi...?

Qualsevol canvi en un ecosistema o en alguna de les seves parts, sigui deguts a
canvis propis del ritme de vida (canvis estacionals), a factors ambientals sobtats (una
forta ventada), o la introducció o eliminació d’alguna espècie, o una matèria
contaminant (canvis antròpics), repercuteix en tot ell. Serà interessant promoure que
els nens i nens pensin en els efectes de possibles variacions i pertorbacions en els
ecosistemes i que segons sigui la seva intensitat i/o la perllongació al llarg del temps
pot tenir conseqüències negatives per a la supervivència d'alguns éssers vius que hi
viuen en aquell moment (Gómez, Sanmartí i Pujol, 200310). Tanmateix, aquestes
variacions poden ser font de biodiversitat dins de l’ecosistema. Per exemple, a
conseqüència del temporal Glòria a la desembocadura del Tordera (2020) s’hi va
instal·lar un estol de flamencs.

Si s’ha construït la maqueta d’un ecosistema s’hi pot simular una pertorbació, per
exemple, un incendi. L’alumnat es pot plantejar: Quan un bosc es crema, es crema
tot? Què canvia quan hi ha un incendi i que no canvia? Es moren tots els animals i
plantes? Com poden sobreviure els animals i plantes? Aquestes preguntes o d’altres
poden afavorir pensar en quines respostes poden donar cada tipus d’ésser viu a
l’estímul del foc (volar les aus, córrer els conills, explotar les pinyes dels pins,
protegir-se l’interior de les alzines amb l’escorça de suro...) i relacionar-ho amb les
noves dificultats per nodrir-se, reproduir-se i relacionar-se. Altres preguntes poden
ser: En un poble s’han vessat productes tòxics en el riu que després passa per un
bosc. Com pot canviar aquest bosc? Què pot passar si collim les flors d’un bosc, o
desapareixes tal animal? Què passaria si en un determinat bosc desapareguessin…
-els conills, o els esquirols, o els pins o els bolets…-? Què pot passar si uns paràsits
maten els arbres d'un bosc? ¿I si les aus d'una illa colonitzen una altra de diferent?...

10 Gómez, A., Sanmartí, N., & Pujol, R. M. (2003). Aprendiendo sobre los seres vivos en su ambiente. Una
propuesta realizada en la escuela primaria. Aula de Innovación Educativa, 125, 54–58.

Gómez, A., Pujol, R. M., & Sanmartí, N. (2006). Pensar, actuar y hablar sobre los seres vivos alrededor de
una maqueta. Alambique, 47, 48–55.
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Figura: Nens i nenes simulant un incendi en la maqueta construïda inicialment.
Font: Teresa Pigrau, Escola Coves d’en Cimany, 5è

Com es recupera un ecosistema després d’una pertorbació?

Tot i que les pertorbacions tendeixen a afectar negativament les poblacions de
plantes, animals i altres organismes d’un ecosistema determinat, també pot tenir
conseqüències positives quan es recupera atès que pot augmentar la biodiversitat i
enriquir el biòtop. També es pot donar el cas que les pertorbacions es repeteixin en
un espai de temps proper i provoquin el col·lapse de l’ecosistema. Per exemple, si els
incendis es repeteixen sovint en un mateix bosc, aquest no es pot regenerar.

Preguntes per reflexionar sobre els canvis en els ecosistemes poden ser: De què
depèn que es recuperi un bosc després d’un incendi? Pot ser que hi hagi boscos que
no es regenerin? És el mateix si plou que si no plou? Com es podrien prevenir els
incendis? Quines conseqüències pot tenir que es dessequi un aiguamoll, que hi hagi
un despreniment de terres en ... o un incendi forestal Com era el bosc fa tants anys? I
com pot ser d’aquí xx (10, 50, 1.000, 1.000.000) anys?

Si s’ha simulat l’incendi en un ecosistema a partir d’una maqueta serà important
preguntar-nos: Com podria ser aquest ecosistema dins d’uns anys? I simular els
possibles canvis en funció d’algunes variables. Per exemple si pensem que en
aquells anys ha plogut o han sigut anys de sequera, si s’ha repetit l'incendi, si s’ha
construït una carretera que la travessa, etc.
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Figura: Nens i nenes simulant canvis en el bosc cinc anys després d’un
incendi. Van dividir la maqueta en dues parts, una en la que havia
plogut i en l’altra no.
Font: Teresa Pigrau, Escola Coves d’en Cimany, 5è

Com es pot comprovar en aquest exemple, les maquetes s’han d’utilitzar en el marc
d’un procés d’aprenentatge que promou la construcció de sabers a partir d’uns
d’inicials i que van evolucionant en funció de les preguntes que es vagin plantejant.
No és útil utilitzar-les perquè l’alumnat representi (de fet copiï) informacions de
manera estàtica i finalista (com són les que es dissenyen per reproduir un aparell del
cos humà, les etapes de la metamorfosi del cuc de seda, o els noms dels animals
que habiten en un ecosistema o dels canvis en el cicle de l’aigua).

En canvi, cal que siguin dinàmiques, resultants de les converses que es puguin
promoure a partir de comparar diferents maneres de representar les respostes a les
preguntes que es vagin plantejant.

Es podrien fer altres preguntes on es veies aquest dinamisme, per exemple: en què
canviaria aquesta maqueta si fos de nit? o si fos hivern o estiu? Quins animals hi
posarieu? Serien els mateixos? Per què?, o: Si a la maqueta d'un ecosistema hi
posem herba i arbres, 2 conills i 4 guineus, quins canvis hi veuríem a la setmana
següent? En què heu pensat per decidir-ho?
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Per més informació veure: https://tresorderecursos.com/maquetes/ i
https://apliense.xtec.cat/arc/node/30026

Com els ecosistemes canvien al llarg del temps, serà important que sempre que
treballem amb maquetes o fotos d'un ecosistema determinat, el representem en
temps diferents i, per tant, que no sempre hi hagi els mateixos éssers vius i en la
mateixa proporció, o que el biòtop sigui igual, ja que pot haver-hi més o menys aigua,
i així poder reconèixer que la seva biodiversitat canvia al llarg del temps.

L’objectiu és anar-nos movent de la fotografia fixa, que acostuma a ser la visió inicial
sobre els ecosistemes, a una pel·lícula en moviment, en la que es pala i s’expliquen
els canvis en funció́ del temps.

Font: Rosa M. Pujol
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Com canvia la quantitat de senglars a un bosc? De què depèn?

Molt sovint els infants creuen que la natura és estàtica i que només canvia quan es
donen pertorbacions importants. Serà important que puguin comprendre que els
ecosistemes canvien constantment i que els canvis poden ser deguts a factors ben
diversos. Una població creix mentre troba recursos en el seu habitat i deixa de fer-ho
quan apareixen factors limitants. Per tant els canvis són constants, i l’equilibri
ecològic és un equilibri dinàmic. Tot i així les oscil·lacions es donen dins d’uns límits,
per damunt i per davall dels quals l’estabilitat del sistema es pot veure amenaçada.

En el cas de l’estudi de l’ecosistema no es poden tenir evidències dels canvis a partir
de l’experimentació, atès que es deuen a molts factors que interaccionen entre ells i,
a més, es necessita temps per observar-los. Per tant, caldrà treballar en funció de
simulacions, tant a partir de l’ús de maquetes com de jocs.

Per respondre a la pregunta inicial es
pot dur a terme el “Joc dels senglars”
recollit al llibre Habitat11.

El joc possibilita reconèixer com
l’aliment, l’aigua i el refugi són variables
que influeixen en el creixent o
disminució de la població de senglars.
També es poden tenir en compte altres
variables, com temporals, plagues,
instal·lació d’un camp de golf, etc., i, a
través del joc, identificar com impacten
en la població d’aquests animals.

Altres jocs que es poden utilitzar per aprofundir en el coneixement del funcionament
dels ecosistemes es poden trobar en el mateix llibre (entre d’altres): “Què pesques?”
(nº 20), “Peripècies del vell marí” (nº31), “Ocells internacionals” (nº32) i “Marea
negre” (nº 33),

¿Què necessito del medi i, per això em relaciono amb... i amb?

La visió que l’alumnat acostuma a tenir d’una xarxa tròfica és la d’un retrat “prefixat”
de l’ecosistema, com si les “caselles” ja estiguessin dibuixades abans de ser
ocupades per una població concreta d’organismes. Si això fos així, en el cas que una
població minvés o desapareixes, semblaria que la casella “queda buida” i una altra
població ha d’anar
“necessàriament” a ocupar-la.
Caldrà insistir doncs en que són
els organismes els qui
“construeixen” la seva casella a
partir de les interaccions que
estableixen amb els altres
organismes. Res està
predeterminat, l’ecosistema es va
construint a mida que els
organismes van vivint i establint

11 http://habitat.escolesxesc.cat/portfolio-items/8-el-bosc-dels-senglars/
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interaccions. Aquests “rols” que els organismes (les seves poblacions) van
construint, s’anomenen nínxols ecològics.

Font: Martí, J., Amat, A., & Jiménez, I. (2020).

A l’escola es treballen els ecosistemes des d’un enfocament bàsicament descriptiu,
mentre que per comprendre i explicar el sentit i la intensitat dels canvis que es
produeixen, serà important emfatitzar les relacions que s’estableixen entre els
elements que els conformen i com intercanvien matèria i energia -sigui en el nivell
d'organització que sigui-. La pregunta no s’ha de reduir a dir qui es menja a qui, sinó
en pensar, per exemple, si totes les guineus mengen el mateix visquin on visquin i
plantejar-nos què passa quan un determinat organisme desapareix d’un ecosistema o
s’hi introdueix, tot deduint com canvien, tant les interrelacions entre els éssers que hi
viuen, com el biòtop. Per exemple, quan s’extingeixen els conills no tenen perquè
desaparèixer les guineus que se’ls mengen -això seria així si el model construït fos el
d’una simple cadena alimentària-, sinó que les guineus poden modificar la seva dieta.
Comporta revisar la idea que quan un animal menja a un altre és quelcom ‘dolent’ i
poder reconèixer els efectes ‘bons’ d’aquestes interaccions. Igualment ens podem
plantejar quin efecte té en l’ecosistema amb els animals i les plantes quan arriba
l’hivern o quan es produeix una esllavissada.

Com diuen Jurado, Martí,& Segalés (2001)12, “… un determinat territori, constituït per
exemple per un bosc, una ciutat i uns camps de conreu, funciona també a través de
les relacions que es donen entre aquests elements. Però allò destacable és que si
prenem qualsevol d’aquests elements per separat, també funciona a partir d’una
xarxa de relacions entre els elements que el componen (...) i si estudiem un
organisme qualsevol i ens el mirem de pell endins també podem establir una xarxa
de relacions entre els seus òrgans i aparells. Amb aquest tractament aniríem
construint un model mental de comprensió del món constituït per xarxes dins de
xarxes, de sistemes integrats dins de sistemes més grans, des dels organismes vius,
passant pels paisatges, fins arribar al conjunt del planeta Terra. Ens sembla que la
realitat respon més a aquest esquema que no pas a una suma d’objectes aïllats. Si el
món és complex, cal buscar fórmules per aproximar-se a la seva comprensió des de
la complexitat. No cal cap esforç
extraordinari, tan sols un canvi de
perspectiva, un canvi de mirada.

En aquest article els autors ens
expliquen unes activitats que tenen
com a finalitat que l’alumnat construeixi
materialment la xarxa de relacions que
es dóna entre els elements que
constitueixen un bosc i, a partir d’ella,
analitzar què suposa aquesta
organització en xarxa en el
funcionament del bosc. També se’n
poden trobar d’altres a Martí, J., Amat,
A., & Jiménez, I. (2020)13.

13 Martí, J., Amat, A., & Jiménez, I. (2020). Investiguem les relacions entre els éssers vius. Barcelona: Aj. de
Barcelona, FCRi, Fundació la Caixa.
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/sites/default/files/guia04_investiguem_relacions_entre_els_essers_
vius.pdf

12 Jurado, C., Martí, J., & Segalés, D. (2001). Una xarxa de relacions al bosc: una proposta per
treballar l’organització dels ecosistemes a cicle superior de Primària. Perspectiva Escolar, 257,
16-23.
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Com és que moltes balenes són grises?

Ens podem fer aquesta pregunta i moltes d’altres similars: Com és que les zebres
tenen ratlles? Com és que el mascle i la femella d’ànec collverd tenen colors
diferents?...

Observant diferents espècies d’éssers vius es pot comprovar que en molt casos
tenen unes característiques que fan que es puguin camuflar en el medi on viuen i
passar desapercebuts pels seus depredadors (mimetisme) o, al contrari, destacar
per allunyar-los (aposematisme). Una espècie pot tenir individus molt diversos, i en
un entorn determinat, uns poden sobreviure millor que d’altres, donant lloc al que
s’anomena selecció natural.

Un conte molt idoni per començar a pensar en aquestes
idees amb infants és el de “Winnie la bruixa”14. En el
conte poden anar reconeixent que quan els colors dels
éssers viu s’assemblen als de l’entorn on viuen és més
difícil percebre’ls i viceversa.

14 Thomas, V. (2006). Winnie la bruixa. Barcelona: Ed. Lumen
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Després de parlar del conte ens podem preguntar com és que les iguanes tenen
colors diferents en funció del lloc on viuen, i preguntar-nos quines podrien trobar en
uns llocs determinats i per què. També es pot ajudar a pensar en

Els nens i nenes també poden dibuixar sobre papers de colors diferents figures que
destaquin i d’altres que quedin més camuflades i conversar sobre com han escollit
els colors en cada cas.

Amb alumnes més grans es pot començar a pensar en com té lloc el procés de
selecció natural i, a partir de tenir iguanes de diferents colors en un espai determinat
(una maqueta), predir quines trobaríem anys després a partir de deduir les que
tindrien més possibilitats de viure i reproduir-se. També es poden introduir altres
variables, com els aliments disponibles, possibles relacions amb depredadors, etc.
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Els nens i nenes (i les persones adultes) gairebé sempre donen respostes del tipus
"són d'aquest color perquè s'adapten" (cas clar d'adaptacionisme) o "es camuflen
perquè així els depredadors no les veuran" (finalisme, hi ha voluntat prèvia). En els
dos casos, caldria considerar que:

● Els avantpassats o els pares eren de colors diferents (diversitat de gens) i van
tenir descendència també diversa (eren caràcters que s'hereten)

● En l'ecosistema on viuen alguns d'ells es veurien massa i potser no arribarien
a adults perquè els depredarien. Per tant, aquests no tindrien descendència i
només arribarien a adults i probablement es reproduirien, els de colors més
apagats o camuflants. Consegüentment, aquests serien cada vegada més
abundants.

● Si no hi haguessin variacions a l'ecosistema en varies generacions, gairebé
tots serien d'aquests colors i es diu que la població està adaptada (tot i que
sempre hi hauran canvis deguts a mutacions)

Més preguntes: On troben cargols blancs i cargols marrons? Com ho expliquem?
Com és que uns animals sembla que s’amaguin i d’altres que volen cridar l’atenció?
Quina avantatge li aporta al mussol el fet de tenir les plomes del mateix color que el
tronc dels arbres? Tots els individus d’una mateixa espècie són iguals (o tots els
conills són iguals)? En què s’assemblen i en què es diferencien?

Com és que les girafes tenen el coll llarg?

L'escull principal per començar a entendre el concepte d'evolució és el de considerar
l'ecosistema com un escenari ja fet, com un decorat, i uns éssers vius que "busquen"
o "necessiten" o "s'adapten" a un lloc on viure. També ho dificulta el fet que
habitualment es pensa en un ésser viu concret que és el que va canviant (un individu
portador de gens diversos). En canvi, costa representar-se que els canvis són a nivell
de població (que és la que evoluciona) -el que canvia és el nombre d'individus d'un
cert color, o amb altres trets característics com pot ser la llargada del coll de en el cas
de les girafes o la forma del bec d’ocells, etc.- (és el que se'n diu fenotip).

Per iniciar-se en aquestes idees són vàlids els jocs de simulació. Un exemple es pot
trobar a https://apliense.xtec.cat/arc/node/29516. És un joc tipus parxís, amb diverses
làmines (ecosistemes) i fitxes
(individus/poblacions). Es tracta de
simular els depredadors que tot
caçant preses (peces), fan variar el
nombre d'individus de cada població,
segons l'ecosistema, al llarg de les
generacions.

Al llarg del joc i al final és important
conversar al voltant de preguntes.
Per exemple:

● A l’inici: Què representa cada
fitxa? Què representa cada grup
de fitxes d’un color semblant?
Què significa que les fitxes d’un
color NO siguin idèntiques?
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● Quan els depredadors han anat caçant fitxes: Creieu que la cacera és a l’atzar?
Què s’està simulant quan afegim 2 fitxes del mateix color per cadascuna que
queda sobre la làmina? Què significa ‘1ª generació’? Què observeu a la taula
després de 2 o 3 generacions? Com han variat el nº de fitxes de cadascun dels
colors?

La finalitat és anar jugant i al mateix temps parlar i pensar, tot caracteritzant al llarg
del joc els individus (que són diferents) i no canvien (no estan adaptats), i el que
canvia (el nombre d'ells -població- al llarg de les etapes -generacions-), segons els
medis on viuen. Així es pot anar reconeixent en què consisteix el procés d'evolució
per selecció natural. Com es pot comprovar, el joc comença en el marc d'una
interacció a l’ecosistema (depredació) i acaba, tot fent preguntes, en el marc d'el
procés evolutiu.

Al final es pot promoure que pensin en el cas del coll de les girafes (o d’altres que
tinguin sentit per a l’alumnat). Es pot discutir entre les dues possibilitats: S’ha anat
estirant el coll de les girafes per poder menjar les fulles dels arbres del seu medi, o
bé, han sobreviscut només els individus que ja el tenien llarg i s’han pogut reproduir?

Malgrat que no és freqüent que es treballi directament l'evolució amb els escolars de
primària, és fonamental que s’introdueixin qüestions relacionades amb ella en el
context de l'ecosistema: "Tan sols així, els escolars podran algun dia elaborar un
model d'ésser viu que contempli la variabilitat de l'espècie i la intervenció de l'atzar en
la selecció natural" (Pujol, 2003).

Com és que hi ha espècies que s’han extingit?
Fins el cicle superior de primària als nens i nenes els és difícil representar-se el
temps geològic i poden situar els dinosaures convivint amb homes primitius, com a
les pel·lícules. Serà important que relacionin diferents imatges en una línia del temps
(veure https://tresorderecursos.com/el-temps-geologic/) i marquin on situarien
personatges, animals o objectes a partir de plantejar-se preguntes com:

● Quants anys tens?
● Quina edat té la persona més gran que coneixes?
● Quina edat té la persona més vella que heu sentit a parlar mai?
● Se us acudeix alguna cosa o animal que sigui encara més antiga?
● Quan van començar a viure els primers homínids?
● On situaríeu els dinosaures? Vivien persones al mateix temps?

Així mateix es poden analitzar les similituds i diferències entre organismes actuals i
antics (per exemple, els cavalls actuals i els primers que es coneixen), i establir
possibles arbres genealògics dels grans grups d'éssers vius. Es pot partir de
preguntes com: En què s’assemblen? En què són diferents?

Els infants creuen que els éssers vius que s’han extingit són molt antics i no pensen
en que n’hi ha de recents i, encara més, hi ha actualment moltes espècies en perill
d’extinció. Ens podem preguntar a partir d’estudiar-ne alguna: On viu? És en un
ecosistema ben connectat amb d’altres o més bé en un de tancat (com una illa)?
Quines causes poden explicar que estigui en perill?...
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Altres preguntes

Què hi ha en un llac? On viuen els diferents organismes? Per què viuen en aquest lloc i
no en un altre? Quines són les característiques que defineixen la vida d’aquests
organismes? Com seria la vida de tal animal en un dia de la seva vida a l’ecosistema?
Quins serien els organismes que estarien a l’inici de la xarxa tròfica d’aquest llac? 

Què passa entre el que entra ... i el que surt ... en una població, en una comunitat, en un
ecosistema? Com era el bosc fa xxx anys? Què passaria si no hi haguessin
microorganismes en un bosc? 

Quan un bosc es crema, es crema tot? Es moren tots els animals i plantes? Què canvia
quan hi ha un incendi i que no canvia? Com es recupera un bosc després d’un incendi?
De què depèn? Pot ser que hi hagi boscos que no es regenerin? És el mateix si plou que
si no plou? Com es podrien prevenir els incendis? 

En un poble s’han vessat productes tòxics en el riu que després passa per un bosc. Com
pot canviar aquest bosc? Què pot passar si collim les flors d’un bosc, o desapareix tal
animal? 

Quins animals i plantes coneixeu i podeu diferenciar en el parc més proper a l’escola? Qui
menja a qui? Hi ha algun organisme que s’alimenti de més d’un?

Podríem imaginar l’escola com un ecosistema? Què serien els nens i les nenes? Què
serien les classes? Quines interaccions es donen entre els infants i les classes? Quina
energia entra, com flueix i com en surt? Quina matèria hi entra, com es transforma i quina
en surt?

Imaginem un ecosistema humanitzat, com pot ser una ciutat. Quines poblacions
d’organismes “productors” coneixeu? I de consumidors? En quin lloc de la xarxa situaríeu
la població humana? Com hi entra energia, com flueix i com en surt? Quina matèria hi
entra, com es transforma i quina en surt?

Idees-clau

● L'ecosistema és un sistema d'interaccions entre els éssers vius que hi viuen i entre
aquests i l'entorn. Fruit d’aquestes interaccions, l’entorn es modifica.

● L'ecosistema intercanvia matèria i energia amb el medi, i els materials (l’oxigen, el
carboni...) es transformen cíclicament i l’energia flueix, tant dins dels organismes a
través de la nutrició com fora d’ells al llarg de la xarxa tròfica entre productors,
consumidors y descomponedors.

● Un model complet dels éssers vius en relació al seu ambient, comporta
necessàriament deixar d'estudiar-los com a sistemes aïllats i fer-ho des de la
complementarietat entre la seva organització i l'ambient en què viuen.

● L'ecosistema es relaciona amb el medi i hi respon, modificant-lo, fet que permet
interpretar les interaccions a nivell de biòtop i biocenosi, així com els impactes
ambientals i les seves conseqüències per a les poblacions que el caracteritzen.

● Cada ecosistema té una estructura que el defineix, fruit de l’entramat d’interaccions
entre biòtop i la biocenosi, i que no és ni fix ni estàtic. Qualsevol pertorbació o canvi
(ex: canvi de temperatura, d’orientació, d'estació de l'any, del dia a la nit, per
dessecació, epidèmies etc...) pot ocasionar canvis en l’estructura de l’ecosistema.
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Així les poblacions d'éssers vius poden créixer, disminuir o desaparèixer, afectant les
interaccions entre elles.

● Una mesura de la riquesa i estabilitat d'un ecosistema és el grau de biodiversitat,
tant de la varietat d'espècies que el formen com de la varietat genètica de cada
individu.

● Els processos de canvi en el nombre relatiu d'individus de les poblacions que
formen un ecosistema, al llarg del temps, caracteritzen i defineixen l'evolució
biològica.

● El procés de selecció natural, és un dels mecanismes de l'evolució i consisteix en la
major o menor probabilitat de reproduir-se d'un determinat individu, en un moment i
en un medi específic. La major probabilitat de reproducció li confereix major
possibilitat que els seus caràcters (gens) passin a la descendència i, per tant, que la
seva població augmenti o es mantingui. En l’evolució no existeix cap pla, cap disseny
previ, ni global ni específic, l’atzar intervé en la producció d’innovacions genètiques
(mutacions) i en l’èxit reproductiu.
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