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• Assignatura/Grau: 

• Toxicologia dels Aliments / Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments 

• Ecotoxicologia i Contaminació / Grau de Biologia Ambiental 

• Curs: 3er 

• Localització al currículum: inicial (no requereix coneixements previs) 

• Nombre d’alumnes: aprox. 60 

• Lloc: a casa (fase 1, elaboració) i a l’aula (fase 2, correcció) 

• Durada activitat a l’aula: 25 min. (5 min. per situar-se + 20 min. treball) 

Activitat de treball cooperatiu i avaluació entre companys 

Ingeriu contaminants de forma habitual  
a través de la dieta?  



Objectius d’aprenentatge 

• Específics de l’àrea (toxicologia) 
 

1. Sensibilitzar els alumnes sobre la presència de contaminants a la dieta 
2. Familiaritzar-se amb els principals contaminants (metalls, dioxines, etc.) 
3. Entendre els conceptes d’ingesta màxima admissible i avaluació de risc 

• Transversals 
 

1. Interpretar dades 
2. Elaborar gràfics 
3. Redactar un text informatiu i coherent 



Recurs informàtic: programa RIBEFOOD http://130.206.36.67/ribefood/ 



Dades de consum setmanal per grups d’aliments 











FASE 1: elaborar informe dels contaminants d’una dieta 

Indicacions per elaborar l’informe 
- Contingut: resum dieta, presència contaminants, suggeriment de canvi de dieta 
- Format: 1 pàgina de text + taules i/o figures 

 
Criteris d’avaluació 
- Bona presentació (aspecte general, ortografia, gramàtica, errors tipogràfics, etc.) 
- Esforç de síntesi destacant la informació important (obviant la que no ho és!) 
- Ordre en l’exposició de resultats i dels arguments de la discussió 
- Elaboració de taules i/o figures il·lustratives i rellevants 
- Coherència general (text, taules i figures) 
- Simplicitat (divulgatiu sense perdre el rigor científic) 

RIBEFOOD a casa 



FASE 1 
Elaboració (a casa) 

FASE 2 
Correcció (a l’aula) 

Cada alumne tindrà dues notes, com a autor i com a corrector 



FASE 1 
Elaboració 

FASE 2 
Correcció 

FASE 3 
Feedback 

La cooperació i l’avaluació entre companys reforça l'aprenentatge 

Criteri Criteri 
Criteri 

Criteri 

Criteri 

Criteri 



FASE 1 
Elaboració 

FASE 3 
Feedback 

La cooperació i l’avaluació entre companys reforça l'aprenentatge 

Criteri Criteri 



Són més estrictes com a avaluadors que com a autors! 



Presentació 



Esforç de síntesi 



Coherència 



Taules i gràfics 



Són igual o més estrictes que el professor a l’hora d’avaluar! 



Conclusions 

Aspectes positius 
 

• El rol d’avaluador reforça molt l’aprenentatge de l’estudiant 
• L’intercanvi de parelles modifica la dinàmica de l’aula 
• Durada a l’aula relativament curta (25 min)  
 

A tenir en compte 
 

• Donar uns criteris d’avaluació clars des d’un inici 
• Deixar un temps limitat però suficient per la correcció, rellotge visible 

(http://www.online-stopwatch.com/) 
 

A millorar 
 

• Feedback: retornar informes corregits per companys i professor 
(problemes manca de temps, treballs extraviats?) 

http://www.online-stopwatch.com/
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