
ET CONTE... UN ARTICLE CIENTÍFIC 
3r/4t ESO 

 
D’on obtenim l’article? 
L’alumnat haurà de triar de la secció “Ponte al día” del blog sciencepleaseblog.wordpress.com un 
article al trimestre. 
Deurà reservar l’article, per a què cap altre alumne del seu grup el treballe, escrivint en l’apartat 
per a fer comentaris de l’article curs-grup-nom-cognoms, per exemple 3n A María García. La 
reserva serà per ordre d’arribada dels comentaris i l’alumnat deurà gestionar-se de forma 
autònoma per a no reservar un article ja escollit per altre alumne. 
 
Com treballem l’article?  
Haurem de llegir-lo i omplir la rutina de pensament “Et conte...”. L’expressió escrita serà en 
valencià. 
 
Quan i com entreguem la rutina? 
Serà a la classroom amb fotografia o doc i la temporalització la marcarà la professora. 
 
Quan i com expliquem als companys el nostre article? 
O bé al finalitzar les classes o bé dedicant alguna sessió completa. La professora avisarà amb 
antelació quina setmana li correspon a cada alumne l’explicació del seu article. L’exposició serà 
en valencià. 
 
Com avaluem aquesta activitat? 
Taula de registre 

Criteris Sí (0,1p) No (0p) 
Entrega la rutina en el termini indicat   

Participa en la sostenibilitat de l’activitat*   
Rúbrica: L’alumne, basant-se en la rutina, haurà de contar l’article a la resta de companys de 
forma molt breu. 

Criteris Excel·lent 
(0,1p) 

Bon nivell 
(0,07p) 

Acceptable 
(0,03p) 

No acceptable 
(0p) 

Realitza 
correctament la 

rutina 

Estan els 9 ítems 
emplenats 

Hi ha 8 ítems 
emplenats 

Sols ha emplenat 
7 ítems 

Hi ha menys de 
7 ítems 

emplenats 
Descriu un bon 
nombre de idees 

secundàries 

Descriu més de 
cinc idees 

secundàries 

Descriu cinc 
idees secundàries 

Descriu quatre 
idees secundàries 

Descriu menys 
de quatre idees 

secundàries 

S’expressa en 
públic 

Les idees 
exposades són 
molt clares i 

ajuden a 
entendre el tema 

principal  

La majoria de les 
idees exposades 
són clares i en 

general s’entén el 
tema principal  

La majoria de les 
idees exposades 
no són clares i 
açò dificulta la 
comprensió del 

tema  

Les idees 
exposades no 

s’entenen i 
tampoc el tema 

principal  

*Sostenibilitat de l’activitat:  
Consistirà en que l’alumne/a buscarà per Internet un article de similar dificultat. Després haurà 
d’enviar el link a la professora al següent correu sciencepleaseblog@pcsantaana.com indicant en 
el assumpte del correu curs i grup/ nom-cognoms alumne/ nom professora/ ARTICLE. 
Aquest article podrà formar part de la secció “Ponte al día” del blog 
sciencepleaseblog.wordpress.com  
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8. Nom, cognom, curs i grup de l’/la alumne/a: ............................................................................... 

 
 

1 .TÍTOL  
2. (Autor/a o publicació) 

 
3.IDEA  

PRINCI-
PAL 

IDEA 
SECUN 
DÀRIA 

I.S 

IDEA 
SECUNDÀRIA 

I.S 

I.S 4. IDEA 
SECUNDÀRIA 

IDEA SEC 

I.S 

I.S. 

5. JA SABIA 
- 
- 
- 
- 
- 

6. HE APRÉS 
- 
- 
- 
- 
- 
 

7. M’ENCANTA! 

9. SIGNATURA 
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Aquesta rutina de pensament s’utilitza per a fer un resum breu i clar d’un article. 
 
PASOS PER A REALITZAR LA RUTINA DE PENSAMENT: 
1. Escriu el títol de l’article. TÍTOL 
2. Escriu  l’autor/a o en el seu defecte la publicació. AUTOR/A O PUBLICACIÓ 
3. Breument, en 1 o 2 frases, descriu la idea principal de l’article en el cercle central. IDEA 
PRINCIPAL. 
4. Utilitza els cercles que estan units al gran, tants com et calga i la grandària que necessites, per 
a escriure les idees secundàries del text, en 1 o 2 frases. IDEES SECUNDÀRIES. 
5. Nomena entre 3 i 5 idees que ja sabies. JA SABIA. 
6. Nomena un màxim de 5 idees noves que no sabies. HE APRÉS. 
7. Conta’ns allò que més t’ha agradat. M’ENCANTA! 
8. Escriu el teu nom i cognoms així com el curs i grup. 
9. Signa la teua rutina de pensament. 
 

 


