
This is the published version of the article:

Massa Gómez, Marc; Hernández Rodríguez, María Isabel. Valoració de la utilitat
i l’eficàcia de la unitat didàctica "Els nostres gens : un assumpte científic o
social?". juny 2019. 47 p.

This version is available at https://ddd.uab.cat/record/211098

under the terms of the license

https://ddd.uab.cat/record/211098


Marc Massa Gómez 

Tutora: Marisa Hernández Rodríguez 

Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria  

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes 

Especialitat en Biologia i Geologia 

Universitat Autònoma de Barcelona 

5 de juny de 2019 

 



Índex 
 

1. Introducció .............................................................................................................................. 1 

2. Justificació de la tria  .............................................................................................................. 2 

3. Marc teòric .............................................................................................................................. 4 

    3. 1. Avaluació de la pràctica docent ......................................................................................... 4 

        3. 1. 1. Criteris d’avaluació de la pràctica docent .......................................................................... 4 

        3. 1. 2. Recollida d’informació de la pràctica docent ..................................................................... 5 

    3. 2. La genètica en l’educació secundària i les seves  dificultats                                       

             d’ensenyament i aprenentatge ......................................................................................... 6 

4. Context del treball ............................................................................................................... 10 

5. Metodologia ......................................................................................................................... 12 

    5. 1. Mostra............................................................................................................................. 12 

    5. 2. Recollida de dades .......................................................................................................... 12 

    5. 3. Procés d’anàlisi ............................................................................................................... 14 

6. Resultats  .............................................................................................................................. 16 

6. 1. Valoració d’utilitat de la unitat didàctica  ...................................................................... 16 

6. 2. Valoració d’eficàcia de nivell 2 de la unitat didàctica .................................................... 19 

7. Conclusions  ......................................................................................................................... 23 

8. Bibliografia   ......................................................................................................................... 25 

9. Annexos  ............................................................................................................................... 27 

9. 1. Annex 1  .......................................................................................................................... 27 

9. 2. Annex 2  .......................................................................................................................... 28 

9. 3. Annex 3  .......................................................................................................................... 29 

9. 4. Annex 4  .......................................................................................................................... 32 

9. 5. Annex 5  .......................................................................................................................... 35 

9. 6. Annex 6  .......................................................................................................................... 39 

9. 7. Annex 7  .......................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Introducció 

El present treball s’emmarca en el màster de formació de professorat d’educació secundària de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu del mateix consisteix en aprofundir en algun 

aspecte que permetés millorar la nostra pràctica docent en el futur i que fos susceptible de ser 

investigable a partir de la implementació de la unitat didàctica en el període de pràctiques. 

Donat que la recerca havia d’estar orientada a la millora de la pràctica docent i arrel d’alguns 

interrogants al finalitzar la unitat didàctica envers l’assoliment dels objectius per part dels 

alumnes, es va decidir enfocar el treball envers la realització d’una valoració de la unitat 

didàctica implementada.  

Un aspecte rellevant per tal de millorar la pràctica docent, consisteix en l’autoavaluació i 

valoració de les pràctiques docents realitzades. Com es desenvolupa en l’apartat 3, de marc 

teòric, del present treball hi ha diferents variables a considerar per tal de poder valorar les 

tasques dels docents, tant pel que fa al disseny de materials, com a la seva implementació a 

l’aula. La recerca realitzada en aquest treball es centra en l’experiència personal a partir de la 

unitat didàctica “Els nostres gens: Una qüestió científica o social?” portada a terme als alumnes 

de 4rt d’ESO de l’Escola Sadako de Barcelona.  

La present unitat didàctica, que es centrava en l’estudi de la reproducció, genètica i herència, 

presentava una important càrrega conceptual d’un tema completament nou per als alumnes. 

Així doncs, s’ha prioritzar valorar quant havien trobat que havien après els alumnes amb les 

sessions i activitats plantejades i el grau d’assoliment dels objectius de la unitat didàctica, i per 

tant, d’assoliment dels continguts tractats en aquesta unitat didàctica. Com a conseqüència de 

la manca de temps, tant per poder planejar, preparar i incorporar a la unitat didàctica 

instruments de recollida de dades més complets, s’ha treballat amb aquells disponibles, és a dir, 

dos qüestionaris d’autoavaluació i dos activitats extres realitzades amb posterioritat a la 

implementació de la unitat didàctica. També, degut al retard en l’obtenció de les dades, s’ha 

hagut de limitar l’abast de la valoració de la pràctica docent. En l’apartat 5, de metodologia, 

s’especifica quins aspectes han estat avaluats i el procediment portat a terme.  

Tot i que es van poder solucionar les dificultats que van anar sorgint durant la implementació de 

la unitat didàctica, encara hi ha aspectes a millorar tant, respecte a les decisions presses a l’aula, 

com del plantejament d’algunes sessions de la unitat didàctica. La temporització d’algunes de 

les activitats hauria d’acabar d’ajustar-se i en algun cas reduir la càrrega de feina al temps 

disponible. Però, en general, la implementació va resultar satisfactòria i adequada considerant 

els diferents factors que s’especifiquen en l’apartat 4, de context del treball.  

Donat que es tractava de la primera pràctica docent realitzada, s’esperava que els resultats 

mostressin aspectes positius i alguns altres on s’hagués de millorar el plantejament establert en 

aquesta unitat didàctica. Per tant, el present de treball servirà com un punt de partida per poder 

realitzar i reflexionar sobre futures valoracions dels meus propis dissenys i implementacions, i 

d’aquesta manera, poder anar millorant la meva pràctica docent.  
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2. Justificació de la tria 

Un aspecte que trobava rellevant, abans de dissenyar i implementar la unitat didàctica, de cara 

a l’avaluació personal del treball portat a terme al pràcticum era conèixer fins a quin punt la 

unitat didàctica els hi resultaria útil als alumnes. Per tant, si els alumnes considerarien que les 

classes els hi havien ajudat a aprendre coses noves, i fins a quin punt haurien estat capaços de 

comprendre una matèria tan complexa com és la genètica. Tot i que inicialment havia considerat 

que seria interessant enfocar el treball en la metacognició, ja que era un tema del qual considero 

que en sé poc i podria aportar consideracions rellevants de cara a la pràctica docent en el futur. 

Però, arreu de la reflexió personal sobre el pràcticum, em vaig adonar que era difícilment 

avaluable fins a quin punt el que s’havia plantejat en la unitat didàctica havia estat assolit, útil o 

adequat sense més informació. Per aquest motiu i, donada la complexitat de poder explicar les 

possibles diferencies de l’abast metacognitiu dels alumnes, em vaig decantar per valorar el 

treball realitzat, ja que a la fi, podria resultar de gran utilitat per millorar la futura planificació 

d’unitats didàctiques com a docent.  

Per això, el present treball està dirigit a la realització d’una valoració de la unitat didàctica “Els 

nostres gens: una qüestió científica o social?”. A l’hora de valorar una unitat didàctica hi ha dos 

principals aspectes a considerar. Per una banda el seu propi disseny, és a dir el conjunt 

d’activitats i sessions plantejades per assolir uns objectius didàctics. Per altra banda la 

implementació de les pròpies activitats i sessions, ja que les decisions preses i com es plantegi 

les activitats i sessions  poden donar lloc a diferents resultats, pel que fa a l’assoliment per part 

dels alumnes dels objectius d’aprenentatge. Hi ha diversos criteris d’avaluació d’una unitat 

didàctica i de la pròpia pràctica a considerar. Hernández (2018) defineix la validesa, la utilitat i 

l’eficàcia, d’aquest últim en distingeix dos nivells. La validesa té a veure amb la adequació de les 

metodologies emprades per l’assoliment dels objectius i la utilitat amb l’interès i practicitat 

segons els propis alumnes. Mentre l’eficàcia de nivell 1 està relacionada amb la coherència entre 

la practica i la seva planificació, l’eficàcia de nivell 2 fa referencia al grau d’assoliment dels 

objectius i per tant als resultats dels alumnes. Aquestes aspectes s’expliquen amb més detall en 

l’apartat 3, de marc teòric. 

En l’aprenentatge intervenen, principalment, tres factors estretament relacionats, com són 

l’alumnat, el coneixement i el professorat. Tot i que des d’una visió constructivista els alumnes 

han de ser partícips, ja que ells mateixos construeixen el seu propi coneixement, el paper del 

professor en facilitar un entorn de treball adequat perquè els alumnes puguin portar-ho a terme  

és fonamental. Per tant, valorar si les unitats didàctiques permeten, ajuden i estimulen als 

alumnes a realitzar aquest procés d’aprenentatge esdevé de gran importància per poder millorar 

la pràctica docent.           
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Donat el temps disponible per la realització del treball, s’ha intentat portar a terme una valoració 

el més completa possible dels principals criteris d’avaluació d’una unitat didàctica que es podien 

valorar a partir dels instruments de recollida de dades disponibles. Així que els objectius que es 

pretenen assolir en el present treball són: 

 Valorar la utilitat de la present unitat didàctica. 

 Valorar l’eficàcia de nivell 2 de la present unitat didàctica. 

 Analitzar les valoracions d’utilitat i eficàcia de nivell 2 per tal de poder trobar els 

possibles elements, tant del disseny com de la seva implementació, a millorar de la 

present unitat didàctica.  

La planificació inicial de la unitat didàctica es va haver de modificar per diverses qüestions 

puntuals, tal com s’explica en l’apartat 4, context del treball. Així que la valoració de la unitat 

didàctica es centrarà en aquelles sessions i activitats que si s’han pogut a terme. Tant la 

implementació, com el disseny de la unitat didàctica podrien explicar els valors d’utilitat i 

eficàcia de nivell 2 obtinguts. Donat que és complicat poder discernir quins aspectes concrets 

han estat determinants en les valoracions, s’intentarà considerar aquells  possibles aspectes que 

puguin explicar millor els resultats. A més a més es consideraran les principals dificultats de la 

genètica, presentades en l’apartat 3, de marc teòric, per tal d’intentar explicar millor els 

resultats obtinguts i de cara a les propostes de millora.   
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3. Marc teòric 

3. 1. Avaluació de la pràctica docent 

En el context educatiu actual, la innovació docent és el centre de qualsevol debat sobre l’activitat 

docent, ja que juga un paper fonamental en el canvi educatiu de cara a una millora de les 

pràctiques docents (Blanco, Martínez i Jiménez, 2018; Hernández, 2018). Tot i aquesta creixent 

i compartida visió de realitzar canvis en les metodologies de treball, en l’organització del temari 

i en l’avaluació dels alumnes, sembla que no es considera de la mateixa forma l’avaluació de les 

activitats i pràctiques docents (Blanco, Martínez i Jiménez, 2018). La capacitat i voluntat 

d’avaluar el propi treball realitzat a les aules hauria de ser una competència primordial de 

qualsevol professor o docent (Freixa, 2017). Malauradament el professorat no sempre disposa 

del temps per poder reflexionar, ni es dóna en un context adequat (Hernández, 2018).  

L’avaluació de l’activitat docent pot resultar força complexa de definir, ja que es pot entendre 

des de diferents punts de vista: com una valoració del grau d’èxit o el grau de qualitat de les 

activitats, també com el grau de satisfacció del propi professor o dels alumnes amb les activitats 

i metodologies plantejades, entre d’altres (Hernández, 2018). També resulta complex establir 

els motius concrets (millora dels resultats, motivació, adaptació a la diversitat, etc.) pels quals 

s’han de realitzar els canvis metodològics i d’organització en la pràctica docent (McDermott, 

2001; Hernández, 2018). Per tant, esdevé important reflexionar sobre quin és el motiu principal 

pel qual es vol realitzar el canvi educatiu, per així, poder desenvolupar uns criteris ben 

fonamentats per proposar i implementar aquests canvis, amb l’objectiu de millorar la qualitat 

de l’activitat docent (Hernández, 2018). L’avaluació de la pràctica docent resulta en una forma 

de formació i desenvolupament professional que esdevé clau per l’impacte que pot tenir la 

pràctica docent en els aprenentatges dels alumnes (Freixa, 2017; Hernández, 2018). 

3. 1. 1. Criteris d’avaluació de la pràctica docent 

Hernández (2018) proposa un conjunt de criteris per avaluar les propostes i intervencions 

educatives que inclouen tant els objectius determinats pel professor i els resultats obtinguts, 

com la planificació i la implementació de l’activitat docent. El primer criteri, la validesa, 

consisteix en la consistència del disseny de la proposta didàctica i la seva adequació segons els 

coneixements didàctics, pedagògics i científics actuals (Hernández, 2018). La validesa d’una 

intervenció docent avalua la coherència entre els objectius i les metodologies emprades per 

assolir-los des d’una mirada innovadora. El segon criteri, la utilitat o practicitat, definit com la 

valoració realitzada pels alumnes i altres docents en funció de quan profitós ha estat l’activitat 

docent (Hernández, 2018). La utilitat avalua el grau d’interès dels usuaris envers el disseny 

plantejat d’una pràctica docent. Finalment el tercer criteri, l’eficàcia, es pot entendre des de 

dues perspectives o nivells (Hernández, 2018). L’eficàcia de nivell 1 consisteix en la congruència 

entre la planificació i la intervenció de la pràctica docent, mentre l’eficàcia de nivell 2 es defineix 

com el grau de consistència entre els resultats obtinguts i els objectius d’aprenentatge de 

l’activitat (Hernández, 2018). L’eficàcia, en conjunt, avalua el grau de coherència entre el disseny 

i la seva implementació i entre la seva finalitat educativa i els aprenentatges assolits. 
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3. 1. 2. Recollida d’informació de la pràctica docent 

Els principals instruments per poder avaluar la pràctica docent, en funció d’aquests criteris 

establerts, es distingeixen entre aquells que permeten avaluar la validesa, i per tant, les 

planificacions, i aquells dirigits a avaluar tant la utilitat com l’eficàcia, per tant, les intervencions 

(Hernández, 2018). Els llistats d’indicadors o les rúbriques són un bon instrument per valorar 

diferents característiques del disseny plantejat, com, per exemple, el grau de riquesa 

competencial o el grau de riquesa d’aprenentatge basat en projectes (Hernández, 2018). Els 

productes realitzats pels alumnes, les observacions realitzades a l’aula i les converses amb els 

alumnes són els instruments que millor permeten avaluar la pràctica docent (Hernández, 2018). 

Donat que la utilitat d’una unitat didàctica es basa en la valoració dels alumnes respecte a quant 

interessant  i profitosa els hi ha resultat la proposta del docent, aquells instruments de recollida 

de dades que permetin expressar la seva opinió per valorar el treball del docent, com 

qüestionaris o enquestes d’avaluació, seran de gran ajut per determinar la utilitat d’una unitat 

didàctica. Un altre instrument de recollida de dades que pot permetre valorar la utilitat d’una 

unitat didàctica és el Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI). El KPSI és un instrument de 

recollida de dades senzill que permet avaluar la percepció de l’alumne sobre el grau de 

coneixement respecte a un contingut concret, ja que els alumnes s’han de puntuar segons els 

diferents nivells de coneixement donats (Martínez i Laurido, 2012). Tot i que, originalment està 

plantejat com una avaluació inicial sobre els continguts de la unitat didàctica, portar-lo a terme 

en diferents moments de la unitat didàctica pot permetre veure l’evolució de l’autoavaluació 

dels alumnes envers els diferents continguts (Martínez i Laurido, 2012). Per tant, pot ser emprat 

com una eina per valorar en quina mesura consideren que els alumnes han après respecte als 

diferents continguts didàctics, a partir de les seves valoracions abans de començar i després 

d’acabar la unitat didàctica. Encara que, és una eina limitada quan s’aplica per si sola, ja que no 

permet als alumnes expressar els motius de les seves pròpies valoracions.  

L’eficàcia de nivell 2 d’una unitat didàctica, que permet valorar si els objectius didàctics han estat 

assolits pels alumnes, requereix d’instruments de recollida de dades on els alumnes han de 

mostrar el seu grau de coneixement sobre la matèria. Així que el principal instrument de 

recollida de dades consistiria en les activitats d’avaluació. Per si mateixa, una activitat 

d’avaluació consisteix en un procés de recollida i anàlisi d’informació per tal de prendre 

decisions socials i pedagògiques en consonància a la valoració realitzada a partir d’aquesta 

informació (Sanmartí, 2007). Aquesta pot tenir una finalitat formativa o formadora, segons qui 

porta a terme l’avaluació, quan serveix per regular els errors i dificultats del procés 

d’aprenentatge (Sanmartí 2007; Sanmartí 2010; Sánchez 2015). En canvi, té una finalitat 

qualificadora quan consisteix en la valoració dels resultats del procés d’aprenentatge (Sanmartí 

2007; Sanmartí 2010; Sánchez 2015). Aquesta última permet detectar els aspectes de la unitat 

didàctica que no han estat interioritzats i per tant que es poden millorar, reforçar o replantejar 

(Sanmartí 2007; Sanmartí, 2010; Sánchez 2015). 
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En l’actualitat l’avaluació, en l’àmbit científic, no es limita a valorar el grau d’assoliment dels 

continguts científics del currículum de ciències, sinó que es valora el grau de desenvolupament 

de la competència científica. La competència científica es defineix com la capacitat reflexiva per 

involucrar-se en qüestions relacionades amb la ciència i amb les idees de la ciència (OECD, 2013). 

Per tant, l’educació secundària ha de garantir l’assoliment d’una alfabetització científica que 

permeti als alumnes fer ús dels coneixements científics bàsics per prendre decisions de manera 

reflexiva i raonada (Sánchez, 2015), tenint en compte que el coneixement científic es pot 

categoritzar en coneixement conceptual, referent a les pròpies idees científiques, coneixement 

procedimental, referent als mètodes de validació de la investigació científica, i coneixement 

epistèmic, referent a la justificació i validació del propi coneixement (National Research Council, 

2012). La competència científica implica la capacitat d’interrelacionar els diferents tipus de 

coneixement científic, per tant d’interconnectar el coneixement conceptual, procedimental i 

epistèmic, en un context donat, és a dir, enfront un problema que impliqui reflexió, actuació i 

justificació (Sanmartí, 2010; Sánchez, 2015). 

Per tant, una activitat d’avaluació d’una competència no es pot limitar a avaluar un determinat 

coneixement sinó que ha de ser capaç de comprovar el desenvolupament d’aquesta capacitat. 

De manera que, s’ha d’exposar a l’alumne enfront un problema semblant al que s’espera que 

sigui competent en situacions reals, és a dir, valorar l’aplicació d’un coneixement en un context 

concret per prendre decisions i justificar-les (Sanmartí, 2010; Sánchez, 2015). L’avaluació d’una 

competència tampoc es pot mesurar des d’una perspectiva d’assoliment i no assoliment, ja que 

a l’implicar una capacitat, aquesta esdevé en un grau d’aplicació o desenvolupament (Sánchez, 

2015). Així que, una prova que pretengui valorar el grau d’assoliment d’una competència ha 

d’estar contextualitzada, és a dir, el problema ha d’estar relacionat amb el món de l’alumnat i 

ha d’implicar la presa d’una decisió a partir de l’aplicació del coneixement científic, ha de ser 

productiva, per tant, l’alumne ha de mostrar la capacitat per poder aplicar els coneixements 

apresos, i ha de ser complexa, ja que ha de promoure la interrelació dels coneixements apresos 

(Sanmartí, 2010; Sánchez, 2015). A més, hauria de complir amb els requisits d’una bona 

pregunta, com són la facilitació de pistes que ajudin a l’alumnat a identificar el problema i la 

claredat en el redactat, per tal que els alumnes puguin identificar la demanda i que la resposta 

a la pregunta s’adeqüi al que es pretén preguntar (Márquez, Roca i Via, 2003;  Sánchez, 2015). 

3. 2. La genètica en l’educació secundària i les seves  dificultats d’ensenyament i 

aprenentatge 

La genètica, en un sentit ampli, és un dels blocs temàtics més complexos i abstractes de la 

biologia (Bugallo, 1995; Knippels, 2002; Haambokoma, 2007). Tant alumnes com professors 

troben un gran repte tant, haver d’aprendre, com haver d’ensenyar genètica (Knippels, 2002; 

Haambokoma, 2007). Però, tot i la seva dificultat, es considera que s’ha de començar a tractar 

durant l’educació secundària obligatòria i, per tant, que s’han d’incloure els continguts bàsics 

sobre herència i genètica en els currículums de biologia (Banet i Ayuso, 1995; Banet i Ayuso, 

2000). 
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El principal motiu de la inclusió de la genètica en l’educació secundària obligatòria es basava en 

la creixent rellevància en els mitjans de comunicació dels avenços científics i tecnològics en el 

camp de la genètica (Bugallo, 1995; Caballero, 2008), donat que en un futur, passaria a ser un 

tema de l’abast públic amb grans repercussions ètiques, socials i ecològiques (Bugallo, 1995; 

Caballero, 2008). Per tant les persones haurien de comprendre els conceptes de genètica per tal 

de poder prendre decisions sobre els usos i limitacions de l’enginyeria genètica, la reproducció 

assistida, els productes transgènics, etc. (Bugallo, 1995; Banet i Ayuso, 2002; Caballero, 2008). 

Tot i així, existeixen altres motius per justificar l’interès educatiu de la genètica, com la seva 

contribució a entendre millor altres fenòmens biològics com l’evolució (Bugallo, 1995; Banet i 

Ayuso, 2002) i al desenvolupament d’estratègies de resolució de problemes, capacitats 

intel·lectuals i hàbits de treball rellevants en l’activitat científica i fomentar actituds personals 

de tolerància i respecte cap a altres persones i opinions (Banet i Ayuso, 2002). 

Els alumnes ja abans de conèixer els conceptes d'ADN o gen elaboren idees prèvies de caràcter 

intuïtiu per explicar els aspectes de genètica i herència a partir de fonts, tant formals, com 

informals basades en l'experiència diària, frases fetes i el sentit comú (Banet i Ayuso, 2000; 

Caballero, 2008). Des de la visió constructivista de l'aprenentatge es mostra que aquestes idees 

prèvies han de ser considerades pel professor, ja que els coneixements previs influeixen a l’hora 

de trobar sentit als nous coneixements (Banet i Ayuso, 2000; Caballero, 2008). Així els 

aprenentatges impliquen una construcció activa de significats i perduren més quan estan millor 

estructurats i més interconnectats amb d'altres (Caballero, 2008). L'interès d’aquestes 

concepcions prèvies rau a entendre les dificultats conceptuals sobre genètica dels alumnes i 

poder portar a terme aquelles accions que permetin als alumnes reestructurar les seves idees i 

models (Banet i Ayuso, 2000; Banet i Ayuso, 2002). A partir d'aquesta visió s'han portat a terme 

diversos estudis per determinar les idees prèvies dels alumnes sobre genètica i reproducció. 

Aquestes idees prèvies (Annex 1) mostren les principals dificultats conceptuals que troben els 

alumnes a l’hora d’entendre els conceptes de genètica i herència. Uns dels principals problemes 

consisteix en la dificultat d’establir la localització del material genètica, i per tant de la 

informació hereditària (Banet i Ayuso, 2000; Banet i Ayuso, 2002). Tot i reconèixer l’ADN com la 

principal molècula portadora de la informació genètica, no sempre identifiquen correctament 

que es troba present en totes les cèl·lules i organismes vius (Banet i Ayuso, 2000; Caballero, 

2008). També presenten problemes en situar els gens en els cromosomes i, aquests mateixos, 

en el nucli de les cèl·lules (Banet i Ayuso, 1995; Banet i Ayuso, 2000).  

Una segona dificultat que troben els alumnes en l'àmbit de la genètica consisteix a establir la 

relació dels processos de reproducció i divisió cel·lular amb la transmissió del material genètic 

(Banet i Ayuso 1995; Knippels, 2002, Caballero, 2008). També molts alumnes troben confús com 

es porta a terme la reproducció en certs organismes (Banet i Ayuso, 2000; Caballero 2008) i 

entendre que són i quina informació genètica porten els gàmetes (Banet i Ayuso, 2000). Així que, 

per entendre la transmissió de la informació hereditària, és fonamental conèixer els processos 

de divisió cel·lular (Banet i Ayuso, 1995; Bugallo, 1995; Banet i Ayuso, 2002; Knippels, 2002). Els 

alumnes troben dificultats per diferenciar els processos de mitosi i meiosi, donat que presenten 



8 
 

similituds entre ells (Bugallo, 1995; Knippels, 2002; Haambokoma, 2007). De fet, inclús poden 

no identificar que en aquests processos té lloc la transmissió d'informació hereditària (Banet i 

Ayuso, 1995; Knippels, 2002), ja que com s'ha comentat anteriorment no relacionen els 

cromosomes i gens amb la informació hereditària (Knippels, 2002).  

Una tercera dificultat rau en el concepte d’herència i com es produeix, ja que molts cops 

s'identifica erròniament com la barreja dels caràcters dels progenitors, per tant sense considerar 

el paper de la informació genètica en l'expressió d'un caràcter (Caballero, 2008). Moltes de les 

idees prèvies sobre herència estan influenciades per la falta de coneixement sobre la localització 

i com es transmet la informació hereditària. Per tant es poden establir el coneixement dels 

aspectes bàsics de l'estructura cel·lular dels organismes, la reproducció sexual i la divisió cel·lular 

com els principals prerequisits per entendre els principis de genètica i els mecanismes biològics 

d'herència (Banet i Ayuso, 2000). 

En general els alumnes solen trobar confusa la relació entre els conceptes d'ADN, cromosoma, 

gen i al·lel, entre d'altres (Banet i Ayuso, 2000), part d'aquesta dificultat resideix en la necessitat 

d'aprendre un conjunt de vocabulari específic i tècnic que fa referència a conceptes força 

abstractes i amb estretes relacions entre ells (Banet i Ayuso 2002; Knippels, 2002; Caballero, 

2008). A vegades inclús alguns termes específics poden fer referència a diferents conceptes en 

diferents situacions o contextos, com el terme "mutació" que sol tenir una connotació negativa 

en el llenguatge col·loquial (Banet i Ayuso, 2002; Knippels, 2002). Però també la seva similitud 

ortogràfica pot dificultar la seva diferenciació i comprensió, com per exemple els termes 

"cromàtide" i "cromosoma" o "homòleg" i "homozigot" (Knippels, 2002; Haambokoma, 2007). 

Per una banda, part d'aquesta dificultat podria esdevenir de l'incorrecte ús d'alguns d'aquests 

termes tant en conversacions informals, per part del professor com en els llibres de text (Bugallo, 

1995; Knippels, 2002). Aquests conceptes es podrien percebre com més complicats si apareixen 

de forma indistinta sense establir un clar significat o relació entre ells, o quan es fan servir 

diferents sinònims indistintament (Bugallo, 1995; Knippels, 2002). 

Per altra banda, no es pot obviar la complexitat i el nivell d'abstracció que implica la comprensió 

dels conceptes de genètica (Knippels, 2002). Part d'aquesta complexitat radica en què la 

genètica aborda diferents nivells de pensament estretament relacionats amb el nivell 

d'organització biològica, des del nivell bioquímic o sub-microscòpic (ADN) i microscòpic 

(cel·lular) fins al nivell macroscòpic (individu). Els alumnes presenten dificultats per poder 

relacionar els diferents conceptes de genètica i processos involucrats amb aquests diferents 

nivells d'organització de la matèria (Knippels, 2002). Diferents estudis han tractat de resoldre 

aquesta perspectiva des de diferents punts de vista, però encara segueixen reportant les 

dificultats que presenten els alumnes de relacionar els conceptes en què intervenen alhora els 

nivells macroscòpic i microscòpic, en part per la dificultat de mostrar els elements moleculars 

que hi intervenen en aquests processos biològics (Knippels, 2002). 

Tot i la inherent complexitat de la genètica, també cal considerar la manera en què s'ha estat 

impartint tradicionalment i que també podria haver incrementat la seva dificultat. Per una 

banda, en relació a la terminologia específica, s'ha optat per la memorització de les definicions, 
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molts cops erròniament emprats, com s'ha comentat anteriorment, i que implica un 

aprenentatge poc significatiu (Banet i Ayuso, 1995; Knippels, 2002). Per altra banda 

l'estructuració dels temaris de genètica mostra una absència de consideració de les idees prèvies 

i molts cops no inclou l'estudi dels prerequisits necessaris (estructura cel·lular, divisions cel·lulars 

i reproducció) abans esmentats en el temari (Banet i Ayuso, 1995; Banet i Ayuso, 2000). 

En general les unitats didàctiques de genètica s'han focalitzat en les lleis de Mendel, mentre la 

genètica humana és utilitzada com a un exemple on es compleixen, en comptes de ser el focus 

del temari (Banet i Ayuso, 1995; Knippels, 2002; Caballero, 2008. També destaca la falta 

d'inclusió de la meiosi i la reproducció sexual en l'estudi de la genètica, ja que són els processos 

clau per poder comprendre la segregació dels al·lels en la formació dels gàmetes (Banet i Ayuso, 

1995; Knippels, 2002). L'interès d'emprar la genètica humana com a context inicial radicaria en 

aproximar uns continguts complexos a un àmbit més conegut, en contrast amb el 

desconeixement de la reproducció de les plantes o l'exemplificació amb caràcters desconeguts 

com els colors dels pèsols, de manera que els hi podria resultar més fàcil entendre aquests 

complexos conceptes (Banet i Ayuso, 1995). A més pot despertar l'interès dels alumnes, ja que 

la genètica té importants implicacions en l'àmbit de la salut i societat en relació a algunes 

patologies o trastorns de caràcter hereditari. (Banet i Ayuso, 1995).  

Finalment una última dificultat que presenten els alumnes a l'hora de tractar els conceptes de 

genètica està íntimament relacionada amb la resolució de problemes, ja que aquest requereixen 

un algoritme matemàtic i els alumnes presenten dificultats per realitzar càlculs de proporcions i 

probabilitats (Bugallo, 1995; Banet i Ayuso, 2000; Haambokoma, 2007; Caballero, 2008). La 

resolució de problemes és possible portar-la a terme sense haver entès el perquè ha de ser resolt 

d'aquesta manera específica o ni tan sols sense entendre el propi problema, aplicant un 

algoritme previ conegut (Banet i Ayuso, 2000; Knippels, 2002). Així que pot no comportar un 

aprenentatge significatiu, ja que es pot obtenir el correcte resultat sense fer ús de la raó ni 

entendre tan sols els conceptes que es fan servir (Banet i Ayuso, 2000; Knippels, 2002). Per evitar 

que els problemes es portin de manera mecànica és necessari que hagin entès pròpiament els 

conceptes teòrics de gen, cromosoma, al·lel, etc. amb anterioritat (Banet i Ayuso, 1995; Banet i 

Ayuso, 2000; Knippels, 2002). 

Tot i aquesta problemàtica, aquestes activitats poden afavorir la comprensió dels conceptes 

relacionats amb la genètica i desenvolupar habilitats pròpies de la ciència com extraure dades 

d'un problema, analitzar les dades i resultats i posar a prova hipòtesis (Banet i Ayuso, 1995; 

Banet i Ayuso, 2002). Però requereixen l’aplicació d’un raonament hipotètic-deductiu, amb una 

elevada demanda cognitiva, basat en combinacions i probabilitats que podria dificultar la seva 

resolució a alguns alumnes (Banet i Ayuso, 1995; Bugallo, 1995). En comptes d'emprar 

problemes de causa-efecte, que no impliquen necessàriament una comprensió conceptual en la 

seva resolució, caldria elaborar problemes que impliquin un aprenentatge significatiu a través 

d'un raonament efecte-causa, fent que els alumnes treballin des dels efectes a les causes del 

problema donat, tal com es faria en una investigació de genètica (Bugallo, 1995) o realitzar 

problemes amb preguntes obertes (Banet i Ayuso, 2002). 



10 
 

4. Context del treball 

Aquest treball està enfocat en portar a terme la valoració de la a unitat didàctica "Els nostres 

gens: un assumpte científic o social?". Aquesta unitat didàctica va estar dissenyada i 

implementada per als alumnes de l'assignatura de biologia de 4rt d'ESO del centre educatiu 

l'Escola Sadako de Barcelona. El centre pertany al barri de Vallcarca i els Penitents en el districte 

de Gràcia de Barcelona, però geogràficament proper als barris de Sant Gervasi-Bonanova i Sant 

Genís dels Agudells. L'oferta del centre engloba des de P3 fins a 4rt d'ESO amb disponibilitat de 

dues línies per curs. L'Escola Sadako és un centre concertat que es caracteritza per la seva 

ideologia de centre, basada en la innovació docent i el canvi del sistema educatiu, i un projecte 

educatiu que fomenta el desenvolupament personal i els valors ciutadans. 

El districte de Gràcia presenta un nivell socioeconòmic força elevat, amb una renda per habitant 

estimada per sobre de la mitjana de la ciutat i un atur registrat que es troba per sota de la mitjana 

de Barcelona. Les famílies que decideixen portar els seus fills a l’Escola Sadako es caracteritzen 

per l’interès i atracció envers el seu projecte educatiu i per pertànyer, principalment, a la nova 

classe mitjana i la classe alta. L’oferta de centres públics al districte és força reduïda, en contrast 

amb el considerablement elevat nombre de centres privats i concentrats. El nombre d’alumnes 

de nacionalitat estrangera en l’Escola Sadako és força reduït i concorda amb les dades 

estadístiques del districte de la Generalitat de Catalunya, en què s’observa que el nombre 

d’alumnes estrangers en els centres concertats i privats és força inferior als dels centres públics.  

La unitat didàctica "Els nostres gens: un assumpte científic o social?" va estar dissenyada 

conjuntament amb en Miguel Cambrón, company del màster de Formació del Professorat 

d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes 

de l’UAB. Aquesta unitat didàctica avarca els principals continguts curriculars sobre la 

reproducció, la genètica i l'herència, i un debat sobre una Controvèrsia Socio-Científica (CSC). 

Per tal d'establir les sessions i activitats que es portarien a terme es van determinar els temes 

que es voldrien tractar a partir d'un guió proporcionat per la professora de l'assignatura del 

centre. Aquesta pauta era força àmplia i incloïa tots els continguts del temari, així que vàrem 

realitzar alguna modificació per tal de poder tractar els principals continguts en funció de les 10 

sessions disponibles per implementar la unitat didàctica. També es va considerar la bona relació 

entre els alumnes observada en el primer període del pràcticum, per tal d'incloure sessions i 

activitats que impliquessin treball en grup com, per exemple, la sessió del debat. 

La unitat didàctica es va estructurar en una sessió introductòria, dues sessions teòriques, quatre 

sessions pràctiques, una sessió de síntesis i dues sessions de debat. Per cada sessió o activitat es 

va establir almenys un objectiu d'aprenentatge (taula 1), considerant tant actituds i aptituds a 

desenvolupar, com conceptes a assolir. La idea de la primera sessió era presentar als alumnes 

què es tractaria en les següents sessions i, mitjançant preguntes generals, treure a la llum 

algunes idees prèvies dels alumnes. Les sessions teòriques es van plantejar de forma que 

conjuntament amb els alumnes s'haguessin establint els principals conceptes sobre reproducció 

i genètica. Donat que era el primer cop que treballaven la genètica vàrem considerar important 
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Taula 1. Llistat dels objectius d’aprenentatge de la unitat didàctica i la seva descripció. 

exposar els conceptes clau de cara a les properes sessions, però sempre fent partícips del procés 

als alumnes. Les activitats pràctiques es van plantejar principalment com a resolucions de 

problemes per treballar els diferents models d'herència. Concretament es van treballar 

l'herència de caràcters físics (color d'ulls, color dels cabells), els grups sanguinis i l'hemofília. En 

l'última sessió pràctica es pretenia modelitzar els processos cel·lulars rellevants per entendre 

millor l'herència biològica i tornar a connectar el nivell microscòpic amb el macroscòpic. 

Finalment es van plantejar una sessió de síntesis per resumir els continguts clau i dues sessions 

per portar a terme el debat sobre una CSC, en aquest cas, el diagnòstic genètic 

preimplantacional (DGP). 

Codi Objectiu didàctic 

OBJ1 Desenvolupar una actitud activa que mostri interès i curiositat per la matèria. 

OBJ2 Reconèixer i distingir la reproducció sexual i l’asexual, comparant els seus avantatges i 

inconvenients. 

OBJ3 Comprendre el paper dels cromosomes sexuals en la determinació del sexe en l'espècie 

humana. 

OBJ4 Comprendre els conceptes i terminologia bàsics de la genètica (gen, al·lel, recessivitat, 

dominància, homozigot, heterozigot...) 

OBJ5 Identificar el fenotip (expressió del caràcter) com la interacció entre genotip (informació 

genètica) i ambient. 

OBJ6 Inferir i explicar els mecanismes de transmissió de caràcters hereditaris (Dominància, 

Recessivitat, Codominància, herència intermèdia, herència autosòmica, herència lligada al 

sexe). 

OBJ7 Interpretar les implicacions de la meiosis en la reproducció i l’herència i (recombinació, 

gens lligats, alteracions cromosòmiques). 

OBJ8 Identificar, relacionar i sintetitzar les idees claus de la unitat didàctica. 

OBJ9 Tenir una actitud crítica envers les dades de diferents fonts d'informació (articles, notícies, 

documentals…). Argumentar científicament i valorar (respectar) diferents opinions sobre 

un tema relacionat amb una CSC. 

 

                                                                                                                                                                        

L'estructura inicial de la unitat didàctica es va haver de modificar donades certes circumstàncies 

en el moment de la seva implementació. La celebració del 50è aniversari de l'escola va endarrerir 

l'inici de la unitat cap al final del període de pràctiques i va implicar haver de concentrar-la amb 

5 sessions en una setmana. A més a més, un viatge escolar dels alumnes de 4rt d'ESO va tallar la 

unitat didàctica en dues parts. També es va haver de reduir el nombre de sessions a 9, en 

comptes de les 10 planificades per la falta de temps. Per ajustar la unitat didàctica a aquestes 

circumstàncies es va decidir eliminar l'activitat pràctica de modelització, ja que era l'activitat 

més complexa i abstracte i s'hauria d'haver portat a terme tot just en tornar del viatge, per tant, 

després d'una setmana sense fer classes. D’aquesta manera, en la primera part de la unitat es 

van tractar els conceptes de genètica i herència, mentre a la segona part es va realitzar el debat 

sobre el DGP. Donat que moltes sessions eren de 45 minuts, algunes activitats es van haver de 

reduir i, fins i tot, es va desestimar portar a terme la sessió de síntesis per manca de temps. 
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Taula 2. Llistat de nivells d’autoavaluació del KPSI i la seva relació amb les respostes disponibles al KPSI. 

5. Metodologia 

5. 1. Mostra 

La mostra del present treball està formada per el conjunt de 16 alumnes de 4rt d’ESO, als quals 

se’ls hi ha implementat la unitat didàctica de reproducció, genètica i herència “Els nostres gens: 

un assumpte científic o social?”. L’objectiu era intentar recollir les dades a tots els alumnes per 

poder valorar tant la utilitat com l’eficàcia de la unitat didàctica al conjunt de la classe. Però, 

donat que alguns alumnes no han estat presents a les sessions on s’han utilitzat els diversos 

instruments de recollida de dades, no s’ha pogut obtenir dades per tots els alumnes. Donat que, 

només, no s’ha obtingut el KPSI final per un alumne, s’han fet servir els resultats obtinguts per 

als 15 alumnes restants per estimar el valor d’utilitat de la unitat didàctica. Del conjunt de les 

dues activitats, gairebé s'han obtingut dades per a tots els alumnes. Només l'alumne A05 no ha 

realitzat cap de les dues activitats i l'alumne A13 no va realitzar l'activitat "Herència d'una 

malaltia desconeguda". Per tant a l'hora d'obtenir els valors d'eficàcia de nivell 2 del conjunt de 

la classe per als diferents objectius, s'han considerat aquells als que se'ls hi ha pogut valorar 

(entre 15 i 14 alumnes segons l’objectiu). 

Tot i la falta d’informació per algun instrument de recollida de dada d’alguns alumnes, s’ha 

considerat incloure a tots els alumnes en l’anàlisi de les dades, ja que l’objectiu del treball és 

portar a terme una valoració de la unitat didàctica en termes globals. És a dir, considerar la 

utilitat i l’eficàcia en el conjunt de la classe i no tant a nivell personal. Per la manca de 

disponibilitat de temps no s’han utilitzat altres instruments de recollida de dades, com 

entrevistes o qüestionaris, que pugessin complementar la informació obtinguda a partir dels 

instruments seleccionats. Tot i que hagués estat particularment interessant per valorar d’una 

forma més completa la utilitat de la unitat didàctica. 

5. 2. Recollida de dades 

La utilitat de la unitat didàctica s’ha valorat a partir dels resultats obtinguts d’un qüestionari KPSI 

(Annex 2), per tant de l’autoavaluació dels alumnes en relació als seus coneixements de 

reproducció, genètica i herència. Els alumnes disposaven de 4 nivells diferents a seleccionar en 

funció del diferent grau de coneixement i seguretat sobre les diferents qüestions, tal i com es 

presenta en la taula 2. 

Nivell d’autoavaluació Resposta KPSI 

Nivell 1 Ho sé i podria explicar-ho a un company 

Nivell 2 Ho sé, però em costaria explicar-ho a un company 

Nivell 3 Em sona, però no estic segur al respecte 

Nivell 4 Ho desconec completament 
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Taula 3. Relació ítems del KPSI amb els objectius d’aprenentatge de la unitat didàctica.  

Els alumnes han respòs el KPSI en dues ocasions. El primer s’ha portat a terme, tot just, a l’inici 

de la implementació de la unitat didàctica i el segon s’ha portat a terme al finalitzar la unitat 

didàctica. En el KPSI havien d’autoavaluar-se sobre 2 qüestions tractades en la unitat didàctica 

anterior implementada per la professora titular i estretament relacionades amb el temari de 

genètica, i 8 qüestions que es tractarien al llarg de la implementació de la unitat didàctica 

dissenyada i amb estreta relació amb els objectius didàctics de la mateixa. La relació entre els 

diferents ítems del KPSI i els objectius didàctics de la unitat didàctica es presenten en la taula 3: 

Qüestions del KPSI Objectius didàctics 

Ítem 1: Sóc capaç de descriure i caracteritzar la mitosi i la meiosi. Unitat anterior + OBJ7 

Ítem 2: Puc anomenar quines cèl·lules del meu cos són diploides i quines 

haploides. 

Unitat anterior 

Ítem 3: Conec què és la reproducció, els diferents tipus de reproducció, 

els seus avantatges i els seus inconvenients. 

OBJ2 

Ítem 4: Conec el mecanisme de determinació del sexe en la espècie 

humana. 

OBJ3 

Ítem 5: Puc explicar perquè l’aportació genètica dels progenitors és 

equitativa en la formació del zigot. 

OBJ2 

Ítem 6: Sóc capaç de diferenciar entre ADN, gen, cromosoma i al·lel. OBJ4 

Ítem 7: Puc explicar els mecanismes de transmissió dels caràcters 

hereditaris. 

OBJ6 

Ítem 8: Puc reconèixer els factors que determinen els caràcters. OBJ5 

Ítem 9: Reconec diferents tipus de malalties per causes genètiques i els 

seus  mecanismes d’herència.   

OBJ6 + OBJ8 

Ítem 10: Conec en què consisteixen les tècniques de diagnòstic prenatal i 

puc valorar els seus avantatges e inconvenients. 

OBJ9 

 

                                                                                                                                                                         

L’eficàcia de nivell 2 de la unitat didàctica s’ha valorat a partir de les respostes dels alumnes a 

dues activitats d’avaluació. A la primera activitat “Reproducció i herència al jardí de casa”, 

disponible en l’Annex 3, es va fer servir un jardí com a context, per tal de valorar els 

coneixements dels estudiants sobre reproducció i herència. La segona activitat “Herència d’una 

malaltia desconeguda”, disponible en l’Annex 4, es va contextualitzar en base a la investigació 

del model d’herència d’una malaltia desconeguda, per tal de valorar els seus coneixements 

sobre genètica i herència. En totes dues activitats es van intentar formular les preguntes amb 

un caràcter competencial seguint el model de les proves competencials de 4rt d’ESO i les 

característiques d’una activitat d’avaluació competencial presentades en l’apartat 3, de marc 

teòric. Així que cada activitat està orientada per poder valorar diferents diferents objectius 

didàctics de la unitat. Mentre l’activitat “Reproducció i herència al jardí de casa permet valorar 

els objectius d’aprenentatge OBJ2, OBJ4 i OBJ6, l’activitat “Herència d’una malaltia 

desconeguda” permet avaluar els objectius OBJ3,  OBJ4 i  OBJ6. Ambdues activitats van estar 

portades a terme després del període de pràctiques per la professora de biologia. L’activitat 

“Reproducció i herència al jardí de casa” es va realitzar permetent que els estudiants disposessin 
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Taula 4. Criteri d’avaluació dels valors d’utilitat obtinguts tant per als objectius d’aprenentatge com per 

la unitat didàctica.  

de tots els apunts i les presentacions utilitzades a classe, mentre que l’activitat “Herència d’una 

malaltia desconeguda”, es va portar a terme com una breu prova de la unitat. 

5. 3. Procés d’anàlisi 

Per tal de valorar la utilitat de la unitat didàctica s’ha comparat l’autoavaluació dels alumnes 

mitjançant el KPSI. Així que, s’ha considerat la diferència de valoració entre el KPSI final i inicial 

per valorar quant perceben que han millorat els alumnes, des de la seva pròpia perspectiva, 

després d’haver realitzat les diferents sessions. S’ha valorat la diferència tant per cada una de 

les diferents qüestions del KPSI, és a dir, per cada qüestió autoavaluada, com en el conjunt de la 

unitat didàctica. Considerant els diferents nivells inicials s’han estandarditzat els valors en funció 

del número de nivells de millora disponibles. Per tant, la utilitat de cada objectiu didàctic i de la 

unitat didàctica en conjunt s’ha valorat entre 0 i 1. Les fórmules per calcular la utilitat per cada 

alumne i pel conjunt de la classe es presenten a continuació: 

 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒 =  
|(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙 𝐾𝑃𝑆𝐼𝑓 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙 𝐾𝑃𝑆𝐼𝑖)|

(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙 𝐾𝑃𝑆𝐼𝑖 − 1)
 

 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 =  
∑ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  

 

És a dir, si un alumne s’ha situat inicialment en el nivell 3 (“Em sona, però no estic segur al 

respecte”) per un objectiu concret i posteriorment s’ha identificat amb el nivell 2 (Ho sé, però 

em costaria explicar-ho a un company), s’ha considerat que ha millorat 1 nivell de 2 possibles, 

per tant s’ha assignat un valor de la utilitat per aquest alumne de 0.5. Les mitjanes pel conjunt 

d’alumnes per una qüestió del KPSI i la mitjana del conjunt de qüestions del KPSI proporcionaran 

uns valors de la utilitat per cada ítem del KPSI i pel conjunt de la unitat didàctica, respectivament. 

El criteri establert per avaluar la utilitat tant de la unitat didàctica en conjunt com la utilitat per 

assolir els diferents objectius didàctics es presenta en la taula 4. 

Rangs de valors de la utilitat Avaluació de la utilitat 

0 - 0.2 Utilitat deficient 

0.2 - 0.4 Utilitat insuficient 

0.4 - 0.6 Utilitat limitada 

0.6 - 0.8 Utilitat destacable 

0.8 - 1 Utilitat rellevant 
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Donat que el dos primers ítems del KPSI tractaven qüestions del tema anterior i estaven pensats, 

en part, per valorar els coneixements previs, no es tindran en consideració. Per tant la valoració 

de la utilitat de la unitat didàctica s’ha fet a partir de les restants 8 qüestions del KPSI que s’han 

treballat durant la implementació de la unitat.    

L’eficàcia de nivell 2 s’ha valorat a partir del grau d’assoliment dels objectius didàctics en funció 

de les respostes dels alumnes a les dues activitats plantejades. Per tal de determinar aquest 

assoliment dels objectius didàctics s’ha elaborat una rúbrica (Annex 5) amb 4 nivells 

d’assoliment (Novell, Aprenent, Avançat, Expert) en funció del grau d’aprofundiment de cada 

objectiu didàctic a partir de les possibles respostes dels alumnes a les diferents preguntes de les 

activitats. S’ha determinat tant, l’eficàcia de nivell 2 per cada objectiu didàctic avaluat com, a 

partir de la mitjana d’aquestes, del conjunt de la unitat didàctica. Així que, a cada nivell 

d’assoliment se li ha assignat el corresponent valor numèric entre 0 i 1 (Novell correspondria al 

0, Aprenent al 0.33, Avançat al 0.66 i l’Expert al 1) per poder determinar la mitjana de la classe. 

El criteri per avaluar l’eficàcia de nivell 2 tant de la unitat didàctica en conjunt com dels diferents 

objectius didàctics és idèntic a l’establert per la utilitat en la taula 4. Aquestes activitats s’han 

centrat en els objectius didàctics relacionats amb els conceptes clau de la unitat didàctica, per 

tant l’eficàcia de nivell 2 de la unitat didàctica només s’ha valorat a partir d’aquests 4 objectius 

didàctics (OBJ2, OBJ3, OBJ4 i OBJ6). 
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Taula 5. Variació de valoració (∆KPSI) dels KPSI de cada alumne, en valor absolut, i corresponent valor 

d’utilitat (ValorU) per cada ítem del KPSI. En negreta aquells valors de ∆KPSI en què els alumnes ja 

s’havien valorat amb el màxim nivell (nivell 1) en el KPSI inicial.  

6. Resultats 

6. 1. Valoració d’utilitat de la unitat didàctica 

Les respostes dels alumnes als KPSI inicial i final es troben recollides a l’Annex 6. La variació en 

la seva valoració entre els dos KPSI (∆KPSI) per cada ítem i el valor d’utilitat (ValorU) resultant, 

envers cada qüestió del KPSI, per cada alumne es presenten en la taula 5, a continuació: 

Codi 
alumne 

 Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
10 

A01 ∆KPSI 0 0 1 1 2 3 2 3 

ValorU 0 - 0.33 0.5 0.67 1 0.67 1 

A02 ∆KPSI 1 0 3 0 3 3 3 3 

ValorU 0.5 0 1 0 1 1 1 1 

A03 ∆KPSI 1 1 3 1 3 3 3 2 

ValorU 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.67 

A04 ∆KPSI 0 0 1 1 0 1 0 3 

ValorU 0 - 0.5 0.5 0 0.5 0 1 

A05 ∆KPSI 1 0 0 1 1 0 0 2 

ValorU 1 - 0 0.5 0.5 0 0 1 

A06 ∆KPSI 1 0 1 0 1 1 2 1 

ValorU 0.5 0 0.33 0 0.5 0.33 0.67 0.5 

A07 ∆KPSI 1 1 0 2 3 2 2 3 

ValorU 1 1 0 0.67 1 1 0.67 1 

A08 ∆KPSI 1 1 2 1 1 2 2 3 

ValorU 0.5 1 0.67 1 0.5 0.67 0.67 1 

A09 ∆KPSI 0 1 2 2 1 3 1 3 

ValorU 0 1 0.67 1 1 1 0.5 1 

A10 ∆KPSI 1 1 1 2 2 3 2 2 

ValorU 0.5 1 0.33 1 0.67 1 0.67 0.67 

A11 ∆KPSI 0 0 2 1 1 2 2 2 

ValorU 0 - 0.67 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 

A12 ∆KPSI 1 0 1 2 0 0 1 2 

ValorU 1 - 1 1 0 0 0.5 0.67 

A13 ∆KPSI 1 0 1 2 2 1 1 2 

ValorU 0.5 - 1 0.67 1 0.5 0.5 1 

A14 ∆KPSI 1 2 2 1 0 1 1 1 

ValorU 0.5 1 0.67 0.5 0 1 0.5 0.5 

A15 ∆KPSI 2 0 3 0 2 2 1 2 

ValorU 1 - 1 0 0.67 0.67 0.5 1 

A16 ∆KPSI - - - - - - - - 

ValorU - - - - - - - - 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

Els KPSI mostren que per a gairebé tots els ítems dels KPSI hi ha almenys 2 alumnes que no 

consideren que hagin millorat el seu coneixement sobre aquestes qüestions a partir del treball 

realitzat en aquesta unitat didàctica. Amb l’única excepció de l’ítem 10 sobre el DGP i les seves 

implicacions, en què tots els alumnes consideren que han après alguna cosa nova. Destacar que 

fins a 4 alumnes consideren que aquesta unitat didàctica no els ha ajudat per conèixer més sobre 
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Gràfic 1. Valors d’utilitat de cada ítem del KPSI, a partir de la mitjana de la classe, i de la unitat didàctica.  

la reproducció (ítem 3) i fins a 3 alumnes sobre els models d’herència (ítem 7) i els conceptes 

bàsics de genètica com gen, al·lel o cromosoma (ítem 6). Tot i que la majoria de casos, on la 

variació de les valoracions entre el KPSI inicial i final és nul·la, els alumnes s'autoavaluen en el 

nivell 2, on només presenten dificultats per poder explicar-ho a un company. Destaquen les 

aportacions dels alumnes A02 i A07. El primer es va autoavaluar amb un nivell 3 en els dos KPSI 

per als ítems 4 i 6 sobre determinació del sexe i conceptes de genètica, mentre el segon es va 

autoavaluar també amb un nivell 3 en tots dos KPSI per l'ítem 5 sobre el grau d'aportació 

genètica de cada progenitor. Per tant, aquests dos alumnes encara presenten bastants dubtes 

sobre aquests aspectes després d'haver portat a terme la unitat didàctica. Alhora, l'ítem 4 sobre 

el mecanisme de determinació del sexe en l'ésser humà, tal com s'indica a la taula Y, és l'únic 

que presenta valors inicials de KPSI on els alumnes consideren que ja ho coneixien i podrien 

explicar-ho a un company. Per tant, el valor d'utilitat per aquesta qüestió del KPSI s'ha hagut de 

calcular a partir d'aquells alumnes que encara tenien dubtes al respecte. Tot i així, al final de la 

unitat didàctica hi ha hagut molt poques autoavaluacions per sota del nivell 2. De manera que, 

només ha estat el cas per un alumne a les qüestions 4, 6 i 8, sobre determinació del sexe, 

conceptes de genètica i els factors que determinen els caràcters hereditaris., i per quatre 

alumnes a la qüestió 5 sobre l’aportació genètica de cada progenitor en la formació del zigot.   

Els valors d’utilitat de cada ítem del KPSI i de la unitat didàctica per al conjunt de la classe estan 

representats en el gràfic 1. El rang de valors d’utilitat per ítem es troba entre 0.50, obtingut per 

a l’ítem 3 sobre reproducció, i 0.84, obtingut per a l’ítem 10 sobre el DGP i les seves implicacions. 

El valor global d’utilitat de la unitat didàctica és 0.64, un valor situat en el rang de valors que 

indicaria una utilitat destacable de la unitat, però que just sobrepassa el rang de valors associats 

a una utilitat limitada. 
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Els ítems que es troben per sobre de la valoració de la unitat didàctica, i per tant, els quals els 

alumnes, en conjunt, han trobat que la unitat didàctica els ha ajudat més a ampliar el seu 

coneixement al respecte, són el 4, 8 i 10. Aquests ítems fan referència al mecanisme de 

determinació del sexe, els factors que determinen l'expressió dels caràcters i el DGP 

respectivament. Destacar que l'ítem 10 ha assolit una valoració d'utilitat rellevant. Els ítems 

pitjor valorats, i per tant, en els que els alumnes troben que, en conjunt, la unitat didàctica no 

els hi ha ajudat a millorar tant, han estat el 3, 6 i 9. Aquests ítems fan referència a la reproducció, 

els conceptes bàsics de genètica i els models d'herència de diferents malalties, respectivament. 

Han estat els únics ítems que han rebut una valoració d'utilitat limitada i, per tant, són aspectes 

de la unitat didàctica que s'haurien d'intentar millorar amb major prioritat. 

L'ítem 10, sobre el DGP, ha estat el millor valorat pels alumnes, ja que consideren que ha estat 

un dels aspectes sobre el que han après més, i, com s'ha comentat anteriorment, l'únic en què 

tots els alumnes consideren que ha millorat. Això es podria explicar per diversos motius, primer 

pel mateix disseny de l'activitat, ja que els alumnes s'havien d'implicar completament tant en la 

preparació, com en el propi debat. També a través del nombre d'hores dedicades, ja que ha 

estat l'objectiu d'aprenentatge al qual se li ha dedicat més temps. Un altre factor que podria 

explicar aquests resultats, és que ha estat l'última activitat realitzada i a l'hora de fer el KPSI final 

ho tenien més fresc en contrast amb les primeres sessions, que havien tingut lloc més de 2 

setmanes abans.   

L’ítem 4, sobre la determinació del sexe, presenta el segon millor valor d’utilitat, però com han 

mostrat els valors del KPSI inicials, es tractava d’un aspecte que els alumnes ja havien treballat 

anteriorment (Només dos alumnes es puntuen amb un nivell 3 en el KPSI inicial i la meitat dels 

alumnes ho feien amb un nivell 1). Per tant només s’ha considerat l’autoavaluació dels 8 alumnes 

que encara tenien algun dubte al respecte a l’inici de la unitat didàctica. Aquest ítem estava 

relacionat amb un dels objectius didàctics més concrets i, probablement un dels més senzills, 

considerant l’elevada complexitat de les implicacions genètiques de la resta d’objectius 

d’aprenentatge. Aquesta menor complexitat sobre un aspecte ja treballat anteriorment podria 

explicar el valor d’utilitat obtingut. Tot i que la majoria d’alumnes que encara presentaven 

dubtes han considerat que els han pogut aclarir, com s’ha comentat anteriorment, per dos 

alumnes no ha estat el cas. Encara que ha estat un aspecte que s’ha treballat força, ja que és 

indispensable per poder comprendre el model d’herència lligat al sexe.  

L'ítem 8, sobre els factors que determinen els caràcters, és l'últim que presenta valors per sobre 

la mitjana del valor d'utilitat de la unitat didàctica. Aquest tracta sobre un objectiu 

d'aprenentatge força concret, però amb diverses implicacions complexes donat que implica 

diferenciar entre caràcters hereditaris i no hereditaris i que l'expressió dels primers presenta 

una base genètica que pot ser modificada per l'ambient o no. Entendre tant el paper de la 

informació genètica, com de les variables ambientals en com es manifesten els caràcters 

heretables (genotip = fenotip + ambient) era una qüestió de vital importància de la unitat 

didàctica. Per tant, va ser un aspecte que es va reforçar força i en què es van presentar diversos 
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exemples. L'èmfasi que se li va donar durant la implementació de la sessió on es va treballar 

aquest objectiu podria explicar el valor d'utilitat obtingut. 

L'ítem 9, sobre malalties genètiques, es va incorporar perquè es tracta d'un dels contextos de 

treball d'aspectes de genètica incorporats en la unitat didàctica, a l'hora de treballar els models 

d'herència. Considerant la implementació de la unitat didàctica, només es va tractar de forma 

concreta i extensa l'hemofília, i la resta de malalties presentades servien per incorporar casos 

concrets al debat sobre el DGP. Per tant era previsible que fos un dels aspectes pitjor valorats 

pels alumnes. Algunes malalties de base genètica, concretament les variacions en el nombre de 

cromosomes, també s'haurien treballat en la sessió de modelització de la meiosi que finalment 

no es va realitzar. Aquest factor podria haver influenciat parcialment en les valoracions dels 

alumnes de l'ítem 9. Tot i això, el disseny global de la unitat no acaba d'ajudar als alumnes a 

millorar els seus coneixements sobre malalties hereditàries, les seves causes i els seus 

mecanismes d'herència. 

Els ítems 3 i 6, sobre reproducció i conceptes de genètica, van ser tractats el mateix dia a les 

primeres sessions de la unitat didàctica, i presentaven un alt contingut teòric. El fet que van ser 

realitzades més de dues setmanes abans del KPSI final, amb un viatge de curs entremig i sense 

haver estudiat el temari abans, pot haver influenciat en les valoracions d'utilitat obtingudes. 

També cal considerar que es van tractar diversos aspectes de genètica fonamentals i d'elevada 

complexitat en considerablement poc temps. Per tant les valoracions no es poden considerar 

del tot negatives. Però, és evident que es tracta d'un aspecte sobre el que caldria un major 

aprofundiment i que, per tant, es podria millorar del plantejament d'aquesta unitat didàctica. 

6. 2. Valoració d’eficàcia de nivell 2 de la unitat didàctica 

Els objectius OBJ4 i OBJ6, sobre conceptes de genètica i models d’herència, es podien valorar a 

partir de les dues activitats i per tant s'ha fet servir la mitjana dels dos valors d'eficàcia de nivell 

2 assignats a partir de la rúbrica (Annex 5). A excepció de l'alumne A13 per qui només s'han 

obtingut valors d'eficàcia de nivell 2 per una de les activitats, i per tant aquests objectius s'han 

valorat a partir de l'únic valor disponible.  Mentre que l’activitat “Reproducció i herència al jardí 

de casa” permetia valorar l’objectiu OBJ2 sobre reproducció, l’activitat “herència d’una malaltia 

desconeguda” permetia valorar l’objectiu OBJ3 sobre determinació del sexe. Els valors d'eficàcia 

de nivell 2 envers els objectius d’aprenentatge avaluats de la unitat didàctica de cada alumne es 

disposen en la taula 6.  

La mitjana del grup classe dels valors d’eficàcia de nivell 2 per cada objectiu d’aprenentatge 

avaluat i del conjunt de tota la unitat didàctica estan representats en el gràfic 2. El rang de valors 

d’eficàcia de nivell 2 per objectiu d’aprenentatge es troba entre 0.46, obtingut per l’objectiu 

didàctic OBJ4 sobre terminologia de genètica, i 0.76, obtingut per a l’objectiu didàctic OBJ3 sobre 

determinació del sexe en l’espècie humana. El valor global d’eficàcia de nivell 2 de la unitat 

didàctica és 0.58, un valor situat en el rang de valors associats a una eficàcia de nivell 2 limitada, 

però proper als valors associats a una eficàcia de nivell 2 destacable. 



20 
 

Gràfic 2. Valors d’eficàcia de nivell 2 de cada objectiu d’aprenentatge avaluat, a partir de la mitjana de 

la classe, i de la unitat didàctica.  

Taula 6. Valors d’eficàcia de nivell 2 de cada alumne per cada objectiu d’aprenentatge avaluat.  

Codi 
alumne 

 OBJ2 OBJ3 OBJ4 OBJ6 

A01 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 1 0.17 0.5 

A02 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 1 0.17 0.33 

A03 Valor d’eficàcia de Nv2 0.67 1 0.5 0.67 

A04 Valor d’eficàcia de Nv2 1 1 0.5 0.67 

A05 Valor d’eficàcia de Nv2 - - - - 

A06 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 1 0.17 0.5 

A07 Valor d’eficàcia de Nv2 0.67 0.33 0.17 0.33 

A08 Valor d’eficàcia de Nv2 1 1 1 1 

A09 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 1 0.33 0.5 

A10 Valor d’eficàcia de Nv2 0.67 1 0.5 0.67 

A11 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 0 0.17 0.17 

A12 Valor d’eficàcia de Nv2 0.67 1 0.83 0.67 

A13 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 - 0.67 0.33 

A14 Valor d’eficàcia de Nv2 0.33 0 0.33 0.33 

A15 Valor d’eficàcia de Nv2 0.67 1 0.67 0.83 

A16 Valor d’eficàcia de Nv2 1 1 0.67 0.5 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

L’objectiu d’aprenentatge OBJ3 presenta el millor valor d’eficàcia de nivell 2 de tots els valorats 

i consisteix probablement en el més concret i senzill, donat que molts alumnes ja tenien alguna 

idea al respecte. Només tres alumnes no haurien assolit satisfactòriament aquest objectiu, ja 

que o bé presentaven idees força confuses com “sexe recessiu” (Resposta textual 1 de l’Annex 

7) o bé ha invertit la composició cromosòmica d’ambdós sexes (Resposta textual 2 de l’Annex 

7). Tot i així la valoració general d’aquest objectiu és força positiva, ja que la majoria dels 
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alumnes que encara tenien dubtes al respecte els han pogut resoldre a partir d’aquestes 

sessions.  

Els objectius d'aprenentatge OBJ2 i OBJ6 presentaven una major càrrega conceptual, ja que 

corresponien a la reproducció i els diferents models d'herència. Part de la baixa valoració de 

l'OBJ2 ha estat deguda a la falta de justificació de les respostes en l'activitat "Reproducció i 

herència al jardí de casa". Molts alumnes s’han limitat a respondre de forma molt breu les 

preguntes o bé simplement han anomenat els avantatges i inconvenients de cada tipus de 

reproducció (Respostes textuals 3 i 4 de l’Annex 7). Tot i això, tots els alumnes han identificat 

correctament tant el cas de reproducció asexual com el de reproducció sexual, considerant la 

variabilitat genètica com el factor clau en la seva identificació (Resposta textual 3 de l’Annex 7). 

Malauradament, aquells alumnes que han justificat, a més a més, la reproducció sexual a través 

de la formació d'una llavor com a resultat de la fecundació, han mostrat alguns petits dubtes del 

procés (Resposta textual 5 de l’Annex 7). En les respostes dels alumnes ha destacat força que no 

s'ha identificat correctament el paper dels gàmetes, ni que la llavor es forma amb posterioritat 

a la fecundació (Respostes textuals 5 i 6 de l’Annex 7). Mentre que la majoria han descrit el 

procés de pol·linització i han identificat el paper de transport del pol·len, però sense connectar-

ho amb els gàmetes (Respostes textuals 5 i 6 de l’Annex 7). Per tant, els principals obstacles en 

la consecució d'aquest objectiu han estat el procés de reproducció sexual de les plantes i la 

relació entre el món macroscòpic i microscòpic. 

L'objectiu didàctic OBJ6, en canvi, ha mostrat més dificultats conceptuals, donat que es requeria 

fer servir un major nombre de conceptes de genètica, a més d'aplicar un raonament hipotètic-

deductiu per poder respondre a les dues activitats. Similarment, en les preguntes de l'activitat 

"Reproducció i herència al jardí de casa", ha destacat l'absència de justificació de les respostes. 

En general, els alumnes han identificat correctament el tipus d'herència de la coloració de les 

flors. Però la majoria ho ha demostrat, sense justificar, a través de realitzar els entrecreuaments. 

A més a més, en general, no s'identificaven els fenotips dels progenitors o de la descendència ni 

la relació entre els al·lels del model que s'estava aplicant (Resposta textual 7 de l’Annex 7). 

El principal error que han comès a l'hora de demostrar el model d'herència ha estat la 

identificació dels progenitors. En aquest sentit sembla que el redactat on s'especifica el fenotip 

dels progenitors ha dificultat la correcta identificació dels progenitors, ja que forces alumnes 

han identificat que aquestes tenien ambdós tipus de coloracions (Resposta textual 7 de l’Annex 

7). De fet, aquestes respostes indicaven que els heterozigots progenitors podien tenir els dos 

tipus de coloracions, mentre els descendents tindrien la coloració mixta. Aquest panorama, no 

tenia gaire sentit, perquè només seria possible en cas que intervingués un altre gen, quan 

s'especificava el contrari, o si fos l'heterozigot qui presenten els dos tipus de coloracions, cosa 

que impediria que existís precisament el fenotip mixt problema. A més a més, les úniques 

plantes progenitores disponibles eren plantes amb flors roses i plantes amb flors blanques. Tot 

i així, la posterior aplicació del model d'herència codominant a partir d'un altre entrecreuament 

ha estat ben realitzada per la majoria d'alumnes. 
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L'activitat "Herència d'una malaltia desconeguda" va resultar massa complexa per als alumnes, 

ja que requeria aplicar un raonament hipotètic-deductiu. L'exercici ja s'havia pautat per tal de 

facilitar als alumnes la seva resolució i durant la implementació de la unitat didàctica s'havia 

realitzat un problema que implicava un raonament similar. Tot i això, els alumnes van trobar 

forces dificultats per resoldre el problema. Més enllà de la seva complexitat els dos principals 

problemes van ser, per una banda, el concepte d'autosòmic, ja que molts alumnes no sabien a 

què feia referència i per tant no sabien diferenciar-ho del model lligat al sexe. Per altra banda, 

relacionar la realitat de genotips i fenotips dels gossos implicats amb les possibilitats que 

obtenien en els quadres de Punnett a partir de realitzar els entrecreuaments (Resposta textual 

2 de l’Annex 7). És a dir, que trobaven que molts cops no els hi quadrava un model perquè o bé 

no es complien les possibilitats o perquè es repetien individus amb el mateix genotip i fenotip. 

Per tant esperaven que si tenien 4 descendents, es donessin cadascuna de les possibilitats, de 

manera que no consideraven cada fill com un fenomen independent. 

Tot i que han tingut aquestes dificultats, en la majoria de casos, els models de gens lligats al sexe 

i de dominància-recessivitat han estat ben aplicats. A més a més, a diferència de la falta 

d'argumentació de l'activitat "Reproducció i herència al jardí de casa", aquest cop havien 

justificat les respostes, en part perquè s'especificava més concretament. L'exercici requeria 

l'aplicació del quadre de Punnett però, també requeria la comprensió del model per, primer de 

tot, poder establir els correctes genotips dels progenitors, i per poder justificar per què aquest 

model podia explicar o no el pedigrí segons les seves implicacions. En general aquells alumnes 

que havien pogut aplicar correctament el model, havien pogut justificar les respostes. Però 

alguns alumnes han mostrat dificultats per entendre els models, ja que o bé no identificaven 

correctament els genotips a partir del propi model o bé no establien els fenotips correctes en 

funció del model que estaven aplicant (Respostes textuals 8 i 9 de l’Annex 7). 

Finalment l'objectiu d'aprenentatge amb pitjors resultats ha estat l'OBJ4 sobre conceptes i 

terminologia de genètica. En general ha estat un objectiu complicat de valorar, ja que algunes 

respostes no s'han justificat i en la majoria de casos no es feien servir els termes específics. En 

l'activitat "Reproducció i herència al jardí de casa" el nombre de casos en què s'ha especificat el 

genotip, fenotip o al·lels en les preguntes més pràctiques ha estat força reduït, i en qüestions de 

reproducció s'han fet servit més paraules d’ús quotidià (Resposta textual 10 de l’Annex 7). 

Mentre que en l'activitat "Herència d'una malaltia desconeguda", els alumnes han emprat una 

terminologia més àmplia i han hagut de fer servir alguns conceptes de genètica per poder 

justificar les respostes. En conseqüència la valoració s'ha centrat en la correcta aplicació dels 

termes bàsics d'al·lel, dominant, recessiu, genotip i fenotip en els exercicis pràctics i en el 

correcte ús dels mateixos en les justificacions. En general, pocs alumnes han emprat els termes 

d'homozigot, heterozigot, cromosoma o gàmetes de forma precisa (Respostes textuals 11 i 12 

de l’Annex 7). Donat el valor d'eficàcia de nivell 2 obtingut per aquest objectiu, la terminologia i 

els conceptes de genètica és un aspecte que s'hauria de considerar a millorar de la present unitat 

didàctica. Però cal valorar que és el primer cop que treballen aquesta àmplia i complexa 

terminologia, i per tant no es podia esperar un ús extens i correcte en les respostes dels alumnes. 
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7. Conclusions 

L’objectiu del treball era valorar quina havia estat la utilitat i l’eficàcia de nivell 2 de la unitat 

didàctica “Els nostres gens: una qüestió científica o social?” i intentar trobar els possibles 

elements de revisió i millora, tant del seu disseny com de la seva implementació. A partir de les 

valoracions dels KPSI, s’ha obtingut un valor d’utilitat lleugerament destacable, segons el criteri 

establert, de la unitat didàctica, tot i així encara resta una mica distant dels valors desitjables. 

Considerant els valors d’utilitat per a les diferents qüestions del KPSI, els alumnes troben que 

aquesta unitat didàctica no els ha acabat d’ajudar per aprofundir els seus coneixements sobre 

els diferents tipus de reproducció i els sues avantatges i inconvenients, sobre els conceptes 

bàsics de genètica i la seva terminologia, i sobre malalties per causes genètiques i la seva 

herència.  

Paral·lelament, a partir de les activitats d’avaluació plantejades, s’ha obtingut un valor d’eficàcia 

de nivell 2 un pèl limitat, per tant la unitat didàctica no ha donat uns resultats gaire positius. Tot 

i així, el valor obtingut s’aproxima força al rang de valors que correspondria, segons el criteri 

establert, a un nivell d’eficàcia de nivell 2 destacable. A més a més cal considerar que es tracta 

del primer cop que els alumnes s’enfronten a qüestions de genètica i herència, un dels aspectes 

més complexos de la biologia, tant d’aprendre com d’ensenyar. Considerant els valors d’eficàcia 

de nivell 2 per als diferents objectius d’aprenentatge avaluats, els alumnes han assolit en menor 

grau l’objectiu relacionat amb els conceptes de genètica i la seva terminologia. Tot i que els 

valors d’eficàcia de nivell 2 per als objectius didàctics referents a la reproducció i els models 

d’herència també han assolit uns valors relativament baixos, cal considerar que aquests 

presenten una major complexitat i càrrega conceptual. Per tant, no es pot considerar un resultat 

del tot negatiu, però evidencia que el disseny i/o la implementació s’haurien de millorar en 

relació a aquests aspectes.  

En conjunt, ambdues valoracions mostren una certa correspondència, ja que dos dels ítems del 

KPSI pitjor valorats corresponen amb dos dels objectius d’aprenentatge amb menor grau 

d’assoliment per part dels alumnes. Aquests corresponen a la reproducció i els conceptes bàsics 

de genètica. Tot i que, han estat els aspectes tractats a les dues primeres sessions de la unitat 

didàctica, i per tant, el factor temporal ha pogut influenciar en certa mesura, també corresponen 

amb els conceptes tractats a les sessions més teòriques. Si es consideren les respostes dels 

alumnes a les activitats, la major dificultat a la qual s’han hagut d’enfrontar els alumnes envers 

els conceptes bàsics de genètica, ha estat clarament l’abundant terminologia tècnica ja que, en 

general, els alumnes han aplicat correctament els conceptes quan implementaven els diferents 

models d’herència, però no han estat emprats els termes en les seves justificacions.  

En canvi, en referència a la reproducció, el major obstacle ha estat la reproducció sexual en les 

plantes. Tots els alumnes han identificat correctament tant la reproducció asexual com la sexual 

en les activitats i han establert els principals avantatges d’ambdues. Però, a l’hora de justificar 

la reproducció sexual en les plantes, la majoria o bé no han descrit el procés o bé presentaven 

profundes confusions. Tal com s’havia comentat amb anterioritat, es tractava d’una de les 
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principals dificultats per entendre les implicacions genètiques de la reproducció, i amb la present 

unitat didàctica no s’ha pogut solucionar.  

Tot i que l’objectiu d’aprenentatge i l’ítem del KPSI referents als models d’herència no presenten 

els pitjors valors, ni d’eficàcia de nivell 2, ni d’utilitat, respectivament, és un aspecte de la unitat 

didàctica que ha generat força dificultat als alumnes. Tal com s’ha presentat anteriorment, la 

solució de problemes d’herència requereix un raonament hipotètic-deductiu cognitivament 

demandant i l’aplicació de probabilitats i proporcions. Tots els alumnes van presentar dificultats 

a l’hora de realitzar l’activitat “Herència d’una malaltia desconeguda”, perquè els hi costava 

relacionar les possibilitats obtingudes, quan implementaven un model donat, amb la realitat 

presentada en el problema. Per tant, no consideraven cada fill com un fenomen independent, 

sinó que consideraven que s’havien de donar els quatre genotips i fenotips obtinguts per aquell 

model, per tant que les proporcions determinades a partir del model s’havien de complir 

exactament entre els descendents.  

En conclusió, les respostes de les activitats han mostrat algunes de les principals dificultats dels 

alumnes envers la genètica, com la reproducció sexual en plantes, el vocabulari tècnic, entendre 

els càlculs de proporcions i probabilitats i el raonament hipotètic-deductiu per tal de solucionar 

els problemes d’herència. Per tant, en conjunció amb els resultats d’utilitat i d’eficàcia de nivell 

2 obtinguts, el disseny i implementació de la unitat didàctica són susceptibles de millora, per tal 

que els alumnes puguin assolir amb major facilitat els conceptes de genètica.  

Per una banda, en relació a la implementació, seria interessant portar a terme l’activitat de 

modelització de la meiosis, que finalment no es va poder portar a terme, com s’ha comentat 

anteriorment en l’apartat 4, context del treball. Perquè penso que podria tenir una gran 

incidència en els conceptes de genètica i permetria connectar el món macroscòpic i microscòpic. 

A més a més donaria lloc a tractar les implicacions del procés, tant en la reproducció, com en 

l’herència. Aquesta activitat podria ajudar a entendre millor l’apartat conceptual i que els 

alumnes es familiaritzessin amb la terminologia bàsica de genètica.  

Per altra banda, s’hauria de considerar la necessitat d’una major quantitat de temps per tal que 

els alumnes puguin assolir aquests complexos conceptes. És poc previsible, que amb dues 

sessions teòriques i la realització de dos problemes, els alumnes puguin conèixer i aplicar tots 

els termes relacionats amb la genètica. En aquest sentit, es podria modificar el disseny per tal 

d’incorporar alguna activitat que permeti treballar tant la reproducció, com l’herència en major 

profunditat. També es podrien considerar els contextos de treball seleccionats, donat que la 

reproducció de les plantes genera tantes dificultats, i posar l’èmfasi en contextos propers en 

relació a caràcters i malalties de l’ésser humà, més encara, considerant que l’aspecte de la unitat 

didàctica valorat com més positiu per l’alumnat ha estat precisament el debat sobre una CSC. 

Tot i que no s’ha pogut valorar l’eficàcia de nivell 2, ha estat l’aspecte on els alumnes han 

considerat que han après més, segurament degut a la metodologia de treball i temporització de 

l’activitat en tractar un aspecte rellevant tant des d’un punt de vista científic, ètic, com social.     
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9. Annexos 

9. 1. Annex 1: Idees prèvies dels alumnes 

Idees prèvies reproducció, genètica i herència Referencies 

bibliogràfica 

Les plantes no presenten cromosomes ni gens.1 Banet i Ayuso (2000) 

Les plantes no realitzen la reproducció sexual, només es reprodueixen 

asexualment. 

Banet i Ayuso (2000) 

Caballero (2008) 

No tots els animals realitzen la reproducció sexual. Banet i Ayuso (1995) 

Caballero (2008) 

En els processos de divisió cel·lular (mitosi i meiosi) no té lloc la transmissió 

d’informació hereditària. 

Banet i Ayuso (1995) 

L’ADN no conté la informació hereditària en tots els éssers vius.  Caballero (2008) 

La sang conté la informació dels caràcters hereditaris.2 Caballero (2008) 

Els gens no es troben en els cromosomes. Ni els cromosomes en les cèl·lules. Banet i Ayuso (1995) 

Els gens només estan presents en organismes amb diferències físiques entre 

els seus individus, és a dir quan presenten variabilitat. 

Banet i Ayuso (2000) 

Cada gen determina un caràcter específic i per tant són unitats hereditàries 

independents entre ells. 

Banet i Ayuso (1995) 

Els gens o cromosomes, per tant la informació hereditària, només estan 

presents en els gàmetes. 

Banet i Ayuso (2000) 

Les mutacions en cèl·lules somàtiques dels progenitors seran heretades per 

la seva descendència. 

Banet i Ayuso (1995) 

Les mutacions són qualsevol canvi perjudicial en un organisme. Banet i Ayuso (2002) 

L’herència consisteix en la barreja dels caràcters dels progenitors. Els 

caràcters d’un progenitor determinat s’expressen més en alguns descendents 

que en d’altres.  

Caballero (2008) 

L’aportació genètica, i per tant de la informació hereditària, no és equitativa 

entre els dos progenitors. 

Banet i Ayuso (2002) 

Els cromosomes sexuals només estan presents en els gàmetes. Per tant les 

cèl·lules somàtiques no tenen cromosomes sexuals.3 

Banet i Ayuso (2000) 

Els gens només estan presents en aquelles cèl·lules on realitzen la seva 

funció. Per tant cada cèl·lula només té la informació hereditària que 

necessita funcionalment.4  

Banet i Ayuso (2000) 

La dominància fa referència a la freqüència en què es troba un caràcter en la 

població. Per tant l’al·lel dominant és aquell que determina per la forma del 

caràcter més present en la població. 

Banet i Ayuso (1995) 

Les malalties recessives apareixen per mutació i no estaven presents en els 

progenitors. 

Banet i Ayuso (1995) 

L’herència lligada al sexe determina el biaix de mascles i femelles. Banet i Ayuso (1995) 

L’ambient pot modificar tant la informació hereditària com les 

característiques dels individus.  

Banet i Ayuso (1995) 

Banet i Ayuso (2002) 

 

                                                           
1 Aquesta idea prèvia sol estar acompanyada amb la idea que les plantes no estan formades per cèl·lules i/o no són éssers vius.  
2 Aquesta idea prèvia sol estar acompanyada amb la idea que l’herència té lloc a través de la sang, no a través dels gàmetes i per tant que en la sang 
resideix la informació hereditària (genètica).  
3 Aquesta idea prèvia  sol estar acompanyada amb la idea que els cromosomes sexuals són els únics portadors de la informació hereditària. 
4 Aquesta idea prèvia sol estar acompanyada amb la idea que el zigot reparteix els gens i/o cromosomes en les diferents cèl·lules que requereixen 
aquesta informació genètica per funcionar. A excepció dels gàmetes que si presenten tots els gens i/o cromosomes. 
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9.2. Annex 2: Qüestionari KPSI 
 

 
Qüestions 

Ho sé i podria 
explicar-ho a un 
company 

Ho sé, però em 
costaria explicar-
ho a un company 

Em sona, però no 
estic segur al 
respecte 

Ho desconec 
completament 

1.Sóc capaç de descriure i caracteritzar la mitosi i la meiosi.     

2.Puc anomenar quines cèl·lules del meu cos són diploides i 
quines haploides. 

    

3.Conec què és la reproducció, els diferents tipus de 
reproducció, els seus avantatges i els seus inconvenients. 

    

4.Conec el mecanisme de determinació del sexe en la 
espècie humana.  

    

5.Puc explicar perquè l’aportació genètica dels progenitors és 
equitativa en la formació del zigot.  

    

6.Sóc capaç de diferenciar entre ADN, gen, cromosoma i 
al·lel.  

    

7.Puc explicar els mecanismes de transmissió dels caràcters 
hereditaris.  

    

8.Puc reconèixer els factors que determinen els caràcters.     

9.Reconec diferents tipus de malalties per causes genètiques 
i els seus  mecanismes d’herència.   

    

10.Conec en què consisteixen les tècniques de diagnòstic 
prenatal i puc valorar els seus avantatges e inconvenients.  
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9. 3. Annex 3: Reproducció i herència al jardí de casa 

El jardí de casa vostre necessita una remodelació i actualment s’ha posat de moda una camèlia 

arbustiva d’origen asiàtic que presenta una flor gran i vistosa que pot ser de color rosa o blanc 

anomenada Camellia japonica. No sabeu si quedarà millor amb la vostra decoració la camèlia 

blanca o la rosa, així que decidiu comprar i plantar totes dues.  

 

Al cap d'un temps, observeu que en comptes de dues plantes com havíeu plantat hi ha tres 

plantes, dues d'elles unides per una tija horitzontal (estolons). Quan té lloc la primera floració 

les dues que estan connectades tenen el color de les flors blanques i l'altre de color rosa. Quin 

tipus de reproducció creus que ha tingut lloc? (Només hi ha una resposta correcta). 

A. Reproducció sexual, ja que les plantes, com també els animals, només es reprodueixen 

sexualment. 

 

B. Reproducció asexual, ja que els estolons són un mecanisme de reproducció asexual on 

a partir d’un individu creix un nou individu genèticament idèntic. 

 

C. Reproducció sexual, ja que els estolons són un mecanisme de reproducció sexual que 

permeten generar un individu genèticament diferent.  

 

D. Reproducció asexual, ja que les plantes, a diferència dels animals, només es 

reprodueixen asexualment.  

 

E. No ha tingut lloc cap tipus de reproducció, ja que els estolons no comporten cap mena 

de reproducció.  

 

 

 

 

Imatge de les flors de Camellia japonica de color rosa (Esquerra) i blanc (dreta).  

https://p7011128.vo.llnwd.net/e1/wp-content/uploads/plants/originals/198.jpg
https://p7011128.vo.llnwd.net/e1/wp-content/uploads/plants/originals/198.jpg
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Al cap d’uns mesos observeu que la planta de flors blanques ha generat diversos fruits i decidiu 

donar-li al vostre veí 4 llavors. Quan té lloc la segona floració, a l’any vinent, trobes que les 4 

plantes del teu veí presenten flors amb una coloració mixta, és a dir, blanques amb taques de 

color rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin tipus de reproducció ha tingut lloc aquest cop? Justifica-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins avantatges presenta la reproducció sexual? I la reproducció asexual? 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de les flors de Camellia japonica de color blanc amb taques roses. 
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Si tenim en compte que les camèlies són hermafrodites, i que la coloració de les flors està 

determinada per un únic gen. Quin dels següents models d’herència podria explicar la coloració 

de les flors obtingudes? (Només hi ha una resposta correcta). 

A. Herència dominant-recessiva (F = al·lel color rosa/ f = al·lel color blanc ) 
 

B. Herència dominant-recessiva (F = al·lel color blanc/ f = al·lel color rosa) 
 

C. Herència codominant 
 

D. Herència lligada al sexe 

Comprova-ho realitzant l’entrecreuament entre les plantes parentals, amb flors blanques i 

amb flors roses, que han donat lloc a les plantes amb flors de coloració mixta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El teu veí volia plantes amb el color de les flors blanques. Quin percentatge de plantes amb flors 

blanques obtindrà a partir d’una planta amb flors blanques i una planta amb flors de coloració 

mixta? (Només hi ha una resposta correcta). 

A. Cap (0%) 
 

B. 25 % 
 

C. 50 % 
 

D. 75 % 
 

E. 100 % 

Demostra-ho realitzant el Quadre de Punnet per aquest entrecreuament.  
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9. 4. Annex 4: Herència d’una malaltia desconeguda 

Un dia estàs a la teva consulta veterinària i apareix un criador de gossos amb diversos d'ells amb 

un conjunt de ferides estranyes en el musell. No semblen ferides causades per algun 

traumatisme o substància química, per tant dedueixes que es deu tractar d'alguna classe de 

malaltia. 

 

Després de fer unes anàlisis has pogut descartar la presència de cap bacteri o fong patogen, 

però presenten uns valors anormals d'anticossos en sang. Per tant dedueixes que es deu 

tractar d'alguna malaltia autoimmune lleu. Les malalties autoimmunes són causades per l'atac 

per part del sistema immunitari sobre les cèl·lules del propi organisme i solen tenir un 

component hereditari. Com diversos gossos del mateix criador la pateixen decideixes estudiar 

el pedigrí d'aquests gossos per tractar d'esbrinar més sobre aquesta malaltia. 

   

 

 

Imatge de les ferides al llavi inferior de color fosc  
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Has compartit les teves troballes i el pedigrí que disposes sobre la malaltia amb alguns altres 

veterinaris perquè t’ajudin en la teva investigació. Les opinions al respecte en funció de 

l’entrecreuament entre la gossa I1 sana i el gos I2 amb l’autoimmunitat són les següents: 

A. L’entrecreuament mostra que es pot tractar d’una malaltia d’herència lligada al sexe 

dominant (Al·lel XA: malaltia). Donat que el gos I2 podria ser heterozigot per aquest gen, 

la gossa II3 podria heretar l’al·lel recessiu. 

 

B. L’entrecreuament revela que aquesta malaltia NO es pot explicar mitjançant herència 

lligada al sexe dominant (Al·lel XA: malaltia). Ja que totes les gosses descendents del gos 

I2 patirien la malaltia perquè heretarien el cromosoma X amb l’al·lel dominant que la 

causa. Com la gossa II3 és sana no pot ser herència lligada al sexe dominant. 

 

Amb quina de les dues explicacions, A o B, estàs d’acord? Justifica-ho establint els genotips i 

fenotips possibles de la descendència entre la gossa I1 i el gos I2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint el mateix discurs, un model d’herència lligat al sexe recessiu podria explicar 

l’entrecreuament entre la gossa I3 amb l’autoimmunitat i el gos I4 sa?  

Demostra-ho considerant els possibles genotips i fenotips de la descendència d’aquests gossos 

tenint en compte la recessivitat de l’al·lel que provoca la malaltia (Al·lel Xa: malaltia).  
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L’entrecreuament entre els dos gossos sans II3 i  II4 es pot explicar mitjançant un model 

d’herència autosòmic recessiu (Al·lel A: sa, Al·lel a: malaltia) o dominant (Al·lel A: malaltia, Al·lel 

a: sa)?  

Justifica-ho considerant com hauria de ser la descendència en funció dels possibles genotips 

parentals si la malaltia és deguda a un al·lel recessiu o dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerant tot el que has esbrinat anteriorment i considerant el pedigrí complet dels gossos, 

quin dels següents models d’herència creus que explica la malaltia autoimmune? 

A. Herència lligada al sexe dominant 

B. Herència autosòmica dominant 

C. Herència autosòmica recessiva 

D. Herència lligada al sexe recessiva 

Comprova-ho establint els fenotips i els genotips possibles dels diferents individus: 
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9. 5. Annex 5: Rúbrica dels objectius d’aprenentatge 

Objectiu didàctic Novell Aprenent Avançat Expert 

OBJ1. Desenvolupar una 

actitud activa que mostri 

interès i curiositat per la 

matèria. 

No avaluable a partir de les activitats extres plantejades. 

Aquest objectiu didàctic és de caràcter personal i actitudinal, per tant no es pot valorar a través de les activitats.  

L’actitud general de la classe envers les sessions ha estat molt positiva, amb un alt nivell de participació i interès per la matèria, per tant 

es podria considerar que aquest objectiu ha estat assolit satisfactòriament.  

OBJ2. Reconèixer i distingir la 

reproducció sexual i 

l’asexual, comparant les 

seves avantatges i 

inconvenients. 

No identifica la generació d’un 

individu idèntic amb la 

reproducció asexual (cas dels 

estolons).  

No identifica la reproducció 

sexual a través de la formació de 

la llavor o de la variabilitat 

genètica que suggereix la 

coloració mixta de les flors de la 

descendència.  

No identifica els avantatges i 

dels diferents tipus de 

reproducció. 

Identifica la generació d’un 

individu idèntic amb la 

reproducció asexual (cas dels 

estolons).  

Identifica la reproducció sexual, 

però sense justificar perquè o 

mitjançant arguments 

inadequats.  

No fa cap menció ni introdueix 

cap dels conceptes de 

fecundació, gàmetes, zigot o 

embrió.  Identifica algun dels 

avantatges dels diferents tipus 

de reproducció sense cap mena 

d’explicació. 

Identifica la generació d’un 

individu idèntic amb la 

reproducció asexual (cas dels 

estolons).  

Identifica la reproducció sexual 

i ho justifica mitjançant 

explicacions poc elaborades i 

imprecises.  

Fa menció o introdueix 

vagament alguns dels 

conceptes com la fecundació, 

gàmetes, zigot o embrió en la 

justificació. 

Identifica tots els avantatges 

dels diferents tipus de 

reproducció mitjançant 

explicacions poc elaborades. 

Identifica la generació d’un 

individu idèntic amb la 

reproducció asexual (cas dels 

estolons).  

Identifica la reproducció sexual 

i ho justifica mitjançant 

explicacions precises i 

concretes.  

Inclou e introdueix els 

conceptes de fecundació, 

gàmetes i zigot o embrió en la 

justificació.   

Fa ús d’una terminologia 

adequada.  

Identifica tots els avantatges 

dels diferents tipus de 

reproducció mitjançant 

explicacions precises i 

concretes. 
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Objectiu didàctic Novell Aprenent Avançat Expert 

OBJ3. Comprendre el paper 

dels cromosomes sexuals en 

la determinació del sexe en 

l'espècie humana. 

No reconeix els cromosomes 

sexuals (XY) com a responsables 

de la determinació del sexe ni 

en els éssers humans, ni en 

altres mamífers.  

No identifica correctament els 

cromosomes sexuals de mascles 

i femelles.  

No determina correctament les 

proporcions de mascles i 

femelles d’un entrecreuament 

donat.  

No reconeix que el cromosoma 

Y només es transmet de mascle 

a mascle. 

Reconeix els cromosomes 

sexuals (XY) com a responsables 

de la determinació del sexe en 

l’ésser humà, però no en altres 

mamífers.  

En general, identifica 

correctament els cromosomes 

sexuals de mascles i femelles.  

En general, determina 

correctament les proporcions 

de mascles i femelles d’un 

entrecreuament donat.  

No reconeix que el cromosoma 

Y només es transmet de mascle 

a mascle. 

Reconeix els cromosomes 

sexuals (XY) com a responsables 

de la determinació del sexe en 

l’ésser humà, però no en altres 

mamífers.  

Identifica correctament els 

cromosomes sexuals de mascles 

i femelles.  

En general, determina 

correctament les proporcions 

de mascles i femelles d’un 

entrecreuament donat.  

Reconeix que el cromosoma Y 

només es transmet de mascle a 

mascle. 

Reconeix els cromosomes 

sexuals (XY) com a responsables 

de la determinació del sexe en 

l’ésser humà i altres mamífers.  

Identifica correctament els 

cromosomes sexuals de mascles 

i femelles.  

Determina correctament les 

proporcions de mascles i 

femelles d’un entrecreuament 

donat.  

Reconeix que el cromosoma Y 

només es transmet de mascle a 

mascle.  

OBJ4. Comprendre els 

conceptes i terminologia 

bàsics de la genètica (gen, 

al·lel, recessivitat, 

dominància, homozigot, 

heterozigot...) 

No utilitza cap dels següents 

termes: 

- Gen 

- Al·lel 

- Cromosoma 

- Recessiu/Dominant 

- Codominant 

- Homozigot/Heterozigot 

- Genotip/Fenotip 

- Zigot/Gàmetes 

Utilitza alguns dels següents 

termes, de forma imprecisa: 

- Gen 

- Al·lel 

- Cromosoma 

- Recessiu/Dominant 

- Codominant 

- Homozigot/Heterozigot 

- Genotip/Fenotip 

- Zigot/Gàmetes 

Utilitza alguns dels següents 

termes, de forma precisa: 

- Gen 

- Al·lel 

- Cromosoma 

- Recessiu/Dominant 

- Codominant 

- Homozigot/Heterozigot 

- Genotip/Fenotip 

- Zigot/Gàmetes 

Utilitza la majoria dels següents 

termes, de forma precisa: 

- Gen 

- Al·lel 

- Cromosoma 

- Recessiu/Dominant 

- Codominant 

- Homozigot/Heterozigot 

- Genotip/Fenotip 

- Zigot/Gàmetes 
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Objectiu didàctic Novell Aprenent Avançat Expert 

OBJ5. Identificar el fenotip 

(expressió del caràcter) com 

la interacció entre genotip 

(informació genètica) i 

ambient. 

No avaluable directament a partir de les activitats extres plantejades. 

No s’inclou cap pregunta que relacioni l’efecte de l’ambient en el fenotip, per tant qualsevol activitat segueix el model genotip=fenotip, 

on les variables ambientals no tenen efecte. 

OBJ6. Inferir i explicar els 

mecanismes de transmissió 

de caràcters hereditaris 

(Dominància, Recessivitat, 

Codominància, herència 

intermèdia, herència 

autosòmica, herència lligada 

al sexe). 

No reconeix ni diferencia entre 

dominància i codominància.  

No reconeix l’al·lel dominant i 

recessiu d’un caràcter amb un 

model d’herència de 

dominància.  

No identifica el genotip ni 

fenotip dels individus problema.  

No diferencia entre herència 

autosòmica i herència lligada al 

sexe.  

 

Reconeix i diferencia entre 

dominància i codominància, 

sense justificar-ho.  

En general, reconeix l’al·lel 

dominant i recessiu d’un 

caràcter amb un model 

d’herència de dominància. 

En general, identifica el genotip 

i fenotip dels individus 

problema, però no ho 

representa correctament. 

No diferencia entre herència 

autosòmica i herència lligada al 

sexe.  

 

Reconeix i diferencia entre 

dominància i codominància, i 

ho justifica amb explicacions 

poc elaborades i imprecises.  

Reconeix l’al·lel dominant i 

recessiu d’un caràcter amb un 

model d’herència de 

dominància. 

Identifica el genotip i fenotip 

dels individus problema i ho 

representa correctament, però 

sense fer servir una anotació 

dels al·lels correcta.  

Diferencia entre herència 

autosòmica i herència lligada al 

sexe. 

 

Reconeix i diferencia entre 

dominància i codominància, i 

ho justifica mitjançant 

explicacions precises.  

Reconeix l’al·lel dominant i 

recessiu d’un caràcter amb un 

model d’herència de 

dominància.  

Identifica el genotip i fenotip 

dels individus problema i ho 

representa correctament, fent 

servir una anotació dels al·lels 

correcta.  

Diferencia entre herència 

autosòmica i herència lligada al 

sexe, afegint alguna explicació 

de les diferents implicacions 

d’ambdós models d’herència.  

Fa ús de la terminologia 

adequada.  
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Objectiu didàctic Novell Aprenent Avançat Expert 

OBJ7. Interpretar les 

implicacions de la meiosis en 

la reproducció i l’herència i 

(recombinació, gens lligats, 

alteracions cromosòmiques). 

No avaluable a partir de les activitats extres plantejades. 

No s’inclou cap pregunta on hagin de explicitar directament les implicacions de la meiosis en la reproducció o l’herència. 

No es van incloure cap pregunta relacionada amb les implicacions de la meiosis, degut a que no es va realitzar la sessió de la unitat 

didàctica on es treballarien aquest conceptes.  

OBJ8. Identificar, relacionar i 

sintetitzar les idees claus de 

la unitat didàctica. 

No avaluable directament a partir de les activitats extres plantejades.  

No s’inclou cap pregunta on hagin, únicament, d’identificar conceptes claus o on hagin de sintetitzar o relacionar conceptes. Aquest 

objectiu es podria considerar implícit en l’estudi del temari ja que les preguntes de les activitats es centren en aquells conceptes claus 

tractats durant les sessions i activitats de la unitat didàctica.  

OBJ9. Tenir una actitud 

crítica envers les dades de 

diferents fonts d'informació 

(articles, notícies, 

documentals…). Argumentar 

científicament i valorar 

(respectar) diferents opinions 

sobre un tema relacionat 

amb una CSC. 

No avaluable a partir de les activitats extres plantejades. 

Es podria avaluar a partir de l’assaig portat a terme sobre el DGP, ja que incloïa un apartat sobre la descripció de la tècnica i les 

pertinents valoracions sobre els seus avantatges i inconvenients, els quals havien d’argumentar. 

La actitud general durant el debat va ser molt positiva i a excepció de moments puntuals, es van respectar totes les opinions i 

aportacions realitzades.  
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Taula Annex 6. Valoracions dels alumnes als diferents ítems del KPSI inicial (KPSIi) i final (KPSIf), segons 

els nivells d’autoavaluació. En negreta es destaquen aquells valors de KPSIi de màxima valoració (nivell 1). 

9. 6. Annex 6: Taula de valoracions dels KPSI dels alumnes 

Codi 
alumne 

 Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
10 

A01 KPSIi 2 1 4 3 4 4 4 4 
KPSIf 2 1 3 2 2 1 2 1 

A02 KPSIi 3 3 4 3 4 4 4 4 
KPSIf 2 3 1 3 1 1 1 1 

A03 KPSIi 3 2 4 3 4 4 4 4 
KPSIf 2 1 1 2 1 1 1 2 

A04 KPSIi 2 1 3 3 2 3 2 4 
KPSIf 2 1 2 2 2 2 2 1 

A05 KPSIi 2 1 2 3 3 2 2 3 
KPSIf 1 1 2 2 2 2 2 1 

A06 KPSIi 3 2 4 2 3 4 4 3 
KPSIf 2 2 3 2 2 3 2 2 

A07 KPSIi 2 2 3 4 4 3 4 4 
KPSIf 1 1 3 2 1 1 2 1 

A08 KPSIi 3 2 4 2 3 4 4 4 
KPSIf 2 1 2 1 2 2 2 1 

A09 KPSIi 2 2 4 3 2 4 3 4 
KPSIf 2 1 2 1 1 1 2 1 

A10 KPSIi 3 2 4 3 4 4 4 4 
KPSIf 2 1 3 1 2 1 2 2 

A11 KPSIi 2 1 4 3 3 4 4 4 
KPSIf 2 1 2 2 2 2 2 2 

A12 KPSIi 2 1 2 3 2 2 3 4 
KPSIf 1 1 1 1 2 2 2 2 

A13 KPSIi 3 1 2 4 3 3 3 3 
KPSIf 2 1 1 2 1 2 2 1 

A14 KPSIi 3 3 4 3 2 2 3 3 
KPSIf 2 1 2 2 2 1 2 2 

A15 KPSIi 3 1 4 2 4 4 3 3 
KPSIf 1 1 1 2 2 2 2 1 

A16 KPSIi 2 1 3 3 2 3 2 4 
KPSIf - - - - - - - - 
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9. 7. Annex 7: Exemples de respostes dels alumnes 

Resposta textual 1 

Pregunta:  

Seguint el mateix discurs, un model d’herència lligat al sexe recessiu podria explicar 

l’entrecreuament entre la gossa I3 amb l’autoimmunitat i el gos I4 sa?  

Demostra-ho considerant els possibles genotips i fenotips de la descendència d’aquests gossos 

tenint en compte la recessivitat de l’al·lel que provoca la malaltia (Al·lel Xa: malaltia). 

Resposta A14: 

“Podria ser, ja que si fem el quadre podem comprovar que hi ha possibilitats de que sigui el 

sexe recessiu. 

 X Y 

X X X X Y 

X X X X Y 

  

Per tant hi hauria un 50% de que sortis no infectat en el genere recessiu.” 

 

Resposta textual 2 

Pregunta:  

Has compartit les teves troballes i el pedigrí que disposes sobre la malaltia amb alguns altres 

veterinaris perquè t’ajudin en la teva investigació. Les opinions al respecte en funció de 

l’entrecreuament entre la gossa I1 sana i el gos I2 amb l’autoimmunitat són les següents: 

A. L’entrecreuament mostra que es pot tractar d’una malaltia d’herència lligada al sexe 

dominant (Al·lel XA: malaltia). Donat que el gos I2 podria ser heterozigot per aquest gen, 

la gossa II3 podria heretar l’al·lel recessiu. 

 

B. L’entrecreuament revela que aquesta malaltia NO es pot explicar mitjançant herència 

lligada al sexe dominant (Al·lel XA: malaltia). Ja que totes les gosses descendents del gos 

I2 patirien la malaltia perquè heretarien el cromosoma X amb l’al·lel dominant que la 

causa. Com la gossa II3 és sana no pot ser herència lligada al sexe dominant. 

 

Amb quina de les dues explicacions, A o B, estàs d’acord? Justifica-ho establint els genotips i 

fenotips possibles de la descendència entre la gossa I1 i el gos I2.  
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Resposta A11: 

“és la A.  

 XA X 

X XA X 
Home 

malaltia 

X X 
Home 

 

Y XA Y 
Dona 

malaltia 

X Y 
Dona 

 

Si els gossos (I) aguessin tingut una filla més, (II), agués nascut molt possiblement amb la 

malaltia. Ja que es deu al sexe.” 

 

Resposta textual 3 

Pregunta:  

Al cap d’uns mesos observeu que la planta de flors blanques ha generat diversos fruits i decidiu 

donar-li al vostre veí 4 llavors. Quan té lloc la segona floració, a l’any vinent, trobes que les 4 

plantes del teu veí presenten flors amb una coloració mixta, és a dir, blanques amb taques de 

color rosa. 

Quin tipus de reproducció ha tingut lloc aquest cop? Justifica-ho. 

Resposta A01: 

 “Sexual, perquè hi ha hagut variació genètica, per tant han hagut de participar-hi dos 

individus.” 

 

Resposta textual 4 

Pregunta:  

Quins avantatges presenta la reproducció sexual? I la reproducció asexual? 

Resposta A13: 

 “ 

Reproducció sexual Reproducció asexual 

- Produeix variabilitat genètica - No necessites buscar parella 
- Més ràpida, menys despesa energètica 

“ 
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Resposta textual 5 

Pregunta:  

Al cap d’uns mesos observeu que la planta de flors blanques ha generat diversos fruits i decidiu 

donar-li al vostre veí 4 llavors. Quan té lloc la segona floració, a l’any vinent, trobes que les 4 

plantes del teu veí presenten flors amb una coloració mixta, és a dir, blanques amb taques de 

color rosa. 

Quin tipus de reproducció ha tingut lloc aquest cop? Justifica-ho. 

Resposta A12: 

 “Hi ha hagut una reproducció sexual ja que el nou individu no és idèntic al progenitor. Per 

tant, al procés de reproducció l’òrgan reproductor femení és fecundat pel polen de un individu 

de l’altre espècie. Creant així nous individus amb variabilitat genètica.” 

 

Resposta textual 6 

Pregunta:  

Al cap d’uns mesos observeu que la planta de flors blanques ha generat diversos fruits i decidiu 

donar-li al vostre veí 4 llavors. Quan té lloc la segona floració, a l’any vinent, trobes que les 4 

plantes del teu veí presenten flors amb una coloració mixta, és a dir, blanques amb taques de 

color rosa. 

Quin tipus de reproducció ha tingut lloc aquest cop? Justifica-ho. 

Resposta A15: 

 “Sexual. El polen de la flor rosa ha anat fins a la llavor de la flor blanca i l’ha fecundat. Per tant, 

quan ha sortit la planta d’aquella llavor ha sortit mixta ja que hi ha hagut variabilitat genètica.” 

 

Resposta textual 7 

Pregunta:  

Si tenim en compte que les camèlies són hermafrodites, i que la coloració de les flors està 

determinada per un únic gen. Quin dels següents models d’herència podria explicar la coloració 

de les flors obtingudes? (Només hi ha una resposta correcta). 

A. Herència dominant-recessiva (F = al·lel color rosa/ f = al·lel color blanc ) 
 

B. Herència dominant-recessiva (F = al·lel color blanc/ f = al·lel color rosa) 
 

C. Herència codominant 
 

D. Herència lligada al sexe 

Comprova-ho realitzant l’entrecreuament entre les plantes parentals, amb flors blanques i 

amb flors roses, que han donat lloc a les plantes amb flors de coloració mixta.  
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Resposta A13: 

“Perquè el rosa no domina, no és A. 

 Blanc 
B 

Rosa r 

Blanc 
B 

B B B r 

Rosa r B r r r 

 

No es combinen els al·lels, sempre hi ha un que domina, tampoc és B 

 Blanc 
B 

Rosa R 

Blanc 
B 

B B B R 

Rosa R B R R R 

 

No és D, és hermafrodita.” 

 

Resposta textual 8 

Pregunta:  

Seguint el mateix discurs, un model d’herència lligat al sexe recessiu podria explicar 

l’entrecreuament entre la gossa I3 amb l’autoimmunitat i el gos I4 sa?  

Demostra-ho considerant els possibles genotips i fenotips de la descendència d’aquests gossos 

tenint en compte la recessivitat de l’al·lel que provoca la malaltia (Al·lel Xa: malaltia).  

Resposta A16: 

 “ Xa = malaltia i XA = sa                               Fenotip ->      malalt Xa         Sa XA 

 XA Y 

Xa Xa XA 
Sa 

Xa Y 
malalt 

XA XA XA 
Sa 

XA Y 
Sa 

 

Si tenim en compte la malaltia és recessiva pot sortir un fill malalt. Per tant hi havia un 25% de 

que surti sa i un 25% de que surti malalt. En el cas de les femelles tenin en compte que la mare 

es portador, per tant autoinmune, i el pare és sa. Al convinarse la X del pare amb alguna de les 

dues de la mare encara que s’agafi la malalta de la mare la gossa serà portadora però no 

malalta. Ja que l’al·lel de la malaltia es recessiva.” 
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Resposta textual 9 

Pregunta:  

Considerant tot el que has esbrinat anteriorment i considerant el pedigrí complet dels gossos, 

quin dels següents models d’herència creus que explica la malaltia autoimmune? 

A. Herència lligada al sexe dominant 

B. Herència autosòmica dominant 

C. Herència autosòmica recessiva 

D. Herència lligada al sexe recessiva 

Comprova-ho establint els fenotips i els genotips possibles dels diferents individus: 

Resposta A14: 

 “es la herència autosòmica dominan ja que sinó gairebé tots estarien infectats i a part 

coincideix amb el pedigi. 

Herència autosòmica dominant -> S= sa i m = malalt 

 S m 

S SS 
Sa 

Sm 
malalt 

m Sm 
malalt 

Mm 
malalt 

“ 

 

Resposta textual 10 

Pregunta:  

Al cap d’uns mesos observeu que la planta de flors blanques ha generat diversos fruits i decidiu 

donar-li al vostre veí 4 llavors. Quan té lloc la segona floració, a l’any vinent, trobes que les 4 

plantes del teu veí presenten flors amb una coloració mixta, és a dir, blanques amb taques de 

color rosa. 

Quin tipus de reproducció ha tingut lloc aquest cop? Justifica-ho. 

Resposta A11: 

“Doncs en aquest cas, és una reproducció sexual ja que si fós asexual, aquesta flor no podría 

ser diferent degut a que a la reproducció asexual es fa una copia d’una planta mare”.  
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Resposta textual 11 

Pregunta:  

Has compartit les teves troballes i el pedigrí que disposes sobre la malaltia amb alguns altres 

veterinaris perquè t’ajudin en la teva investigació. Les opinions al respecte en funció de 

l’entrecreuament entre la gossa I1 sana i el gos I2 amb l’autoimmunitat són les següents: 

A. L’entrecreuament mostra que es pot tractar d’una malaltia d’herència lligada al sexe 

dominant (Al·lel XA: malaltia). Donat que el gos I2 podria ser heterozigot per aquest gen, 

la gossa II3 podria heretar l’al·lel recessiu. 

 

B. L’entrecreuament revela que aquesta malaltia NO es pot explicar mitjançant herència 

lligada al sexe dominant (Al·lel XA: malaltia). Ja que totes les gosses descendents del gos 

I2 patirien la malaltia perquè heretarien el cromosoma X amb l’al·lel dominant que la 

causa. Com la gossa II3 és sana no pot ser herència lligada al sexe dominant. 

 

Amb quina de les dues explicacions, A o B, estàs d’acord? Justifica-ho establint els genotips i 

fenotips possibles de la descendència entre la gossa I1 i el gos I2.  

Resposta A12: 

 “Estic d’acord amb la B, ja que si es tracta d’una malaltia associada a l’al·lel XA (dominant) i el 

individu I2 està malalt, vol dir que serà XAY. D’aquesta manera, tota la descendència femenina 

rebrà el seu cromosoma X amb la malaltia.” 

 

Resposta textual 12 

Pregunta:  

L’entrecreuament entre els dos gossos sans II3 i  II4 es pot explicar mitjançant un model 

d’herència autosòmic recessiu (Al·lel A: sa, Al·lel a: malaltia) o dominant (Al·lel A: malaltia, Al·lel 

a: sa)?  

Justifica-ho considerant com hauria de ser la descendència en funció dels possibles genotips 

parentals si la malaltia és deguda a un al·lel recessiu o dominant. 

Resposta A03: 

 “Segur que és recessiu (a) ja que si fos dominant i el portessin l’expressarien i és segur que el 

porten (Aa) perquè sinó no haurien pogut tenir fills malalts, però no el manifesten perquè son 

heterozigot.” 


