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Tema general: Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
per a l’Agroecologia. Horts escolars.

Nivells: Bressol, Infantil, Primària i Secundària.

Objectiu: Seguiment del creixement de les plantes de varietats 
locals per construir una història partint de la utilització de les TIC 
(Aula de Ciències) en la recuperació de varietats locals. Construir una 
història de la varietat local concreta i recollir dades. Aquestes poden 
ser també amb ajuda de les TIC.

Situació actual del projecte: Cada centre recupera, amb diferents 
tipus d’horts, una varietat de vegetal local: faves, pèsols, enciams, 
etc.

Guió de la sessió de 2 hores.

1. Presentacions.

2. Presentació general dels recursos TIC integrats al treball de 
classe (TAC) en les ciències. La càmera Moticam, la consola de 
sensors, el bloc com a eina de treball i comunicació... 
Comentar, breument, la càmera de fotos digital, el vídeo, la 
PDI, etc.

3. Presentació concreta de:

a. L’ús de la càmera Moticam amb el seu programari a les classes de 
ciències i, en concret, aplicat al coneixement de les plantes. Diferents 
formes d’adaptació de la càmera a diferents instruments òptics.
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Mostrarem i analitzarem quin ús concret s’ajustaria millor a l’estudi 
de les plantes: la captura d’imatges, mesures, edició d’imatges amb 
textos i senyals, gravació de vídeos, programacions...

Veurem exemples escolars en vídeo als blocs de 2n     de     l  ’  Escola     Pau   
Sans (http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/category/videos/) 
i al bloc de    4t     de     l  ’  Escola     Joan     Maragall   
(http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/videos/). També 
podem trobar més exemples sobre plantes al  banc     de     vídeos     del   
CDEC (http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?
option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40)

b. Utilització de sensors de llum, temperatura i 
so. Presentació de la consola de sensors 
Ecodad amb el seu programari. Veure 
quines prestacions ofereix amb els 
marcadors diversos, creació de gràfics, 
programacions, sensors exteriors de 
temperatura, etc. Veurem exemples d’ús 
amb alumnes     de     4t     a     l  ’  hort     i     l  ’  hivernacle   

(http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/category/tac/consol
a-sensors/). Analitzar les possibilitats que té pel treball amb les 
plantes. Es pot llegir un article de la Revista Ciències on parlem de 
Com     influencia     la     temperatura     en     el     creixement     de     les     hortalisses     en   
un     hivernacle   
(http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/revista/numeros/numero
%20017/ciencies_017_p02-06_hortalisses_chivite.pdf )

c. Ús dels blocs a les classes de ciències. Valorar la utilitat de l’ús dels 
blocs com a eina integrada a la classe en el treball amb les plantes. 
Veurem exemples de blocs de centres d’alumnes de 2n, 4t i 5è i el 
grau de seguiment i comunicació que s’estableix amb els comentaris.

Ciències     a     l  ’  Escola     Pau     Sans   (2n) Les llavors 
(http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/)
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Ciències     a     l  ’  Escola     Joan     Maragall   (4t) La nutrició de les plantes 
(http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/) (’)

Les     ciències     de     l  ’  Escola     Sant     Josep   –    El     Pi   (5è) Els fongs no són 
plantes (http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/)

En els tres casos podem veure les breus presentacions en línia sobre 
aquestes TAC a l’adreça del Bloc     TACIÈNCIES   
(http://bloctaciencies.blogspot.com/p/tacs.html)

Material: Projector amb ordinador connectat a internet.

4. Dinàmica de treball: Faré una presentació amb exemples 
pràctics de les TAC a l’escola on es podrà participar activament 
fent preguntes i suggeriments sobre la marxa, de forma 
col·lectiva, pensant i comentant les possibilitats de les TAC 
provant i fent algun exemple a la reunió sobre programació de 
vídeo amb fotografies, mostra de les adaptacions de la Moticam 
amb la lupa binocular, interactuem amb els sensors,...

Material     bloc     a  : Càmera Mòtic, programari Motic Educator, 
ordinador, lupa binocular, càpsules de petri, llavors remullades, 
navalla o cuter, mostra de terra o sorra.

Material     bloc     b  : Càmera Motic, trespeus petit, càpsula de petri, 
aigua, flor de paper, rosa de Jericó, tisores, ordinador, 
programari Motic Educator, llenties germinades, flexo de llum.

Material     bloc     c  : 2 Consoles de sensors Ecodad, ordinador, 
programari Ecodad, vas de precipitat o got, aigua calenta.

5. Tot el material i recursos presentats més altres referències es 
poden consultar al bloc: http://bloctaciencies.blogspot.com de 
Jesús Chivite.

Jesús Chivite. Febrer 2011
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