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1.  Introducció: Objectius proposats 
Els objectius que ens vam plantejar eren: 

- dissenyar uns materials educatius destinats a l’alumnat de primària per a 
treballar les ciències naturals i destinats de manera preferent al cicle inicial en 
allò que es refereix a aquest projecte en concret. 

- experimentar algunes de les activitats dissenyades a les diverses escoles de 
les membres del grup de treball i recollir el desenvolupament de l’activitat 

- valorar els materials elaborats en grup 
- reescriure els materials, sempre que fos necessari 
- triar el format més adequat per tal d’editar els materials 
- difondre els materials 
- capacitar el professorat en el disseny d’activitats d’aula fent visibles els 

elements que considerem claus en el procés d’aprenentatge. 
 

El treball que hem realitzat és: 
- una guia per a l’elaboració d’unitats didàctiques i 
- unes unitats didàctiques (UD) de l’àrea de descoberta de l’entorn per a 

l’educació infantil i de l’àrea de coneixement de medi natural per a l’educació 
primària. 

 
Aquests materials els hem elaborat un grup de 4 persones que ens hem plantejat la 
tasca en equip, tot i que cada una hem realitzat 2 UD per cada un dels cicles. La 
distribució ha estat: 
Montserrat Padern i Blesa – etapa d’educació infantil 
Ana Castillon i Pascual – cicle inicial de l’etapa de  primària 
Teresa Calveras i Barniol – cicle mitjà de l’etapa de primària 
Eulàlia Puig i Asens – cicle superior de l’etapa de primària 
 
Ens hem plantejat treballar conjuntament perquè totes formem part de l’equip de 
formadors i formadores de ciències d’infantil i primària del CESIRE – CDEC i 
compartim unes mateixes inquietuds en allò que es refereix a l’ensenyament d’aquesta 
àrea. 
 
La finalitat última d’aquests materials ha estat 

- pel que fa a l’alumnat, l’adquisició i la millora de les capacitats i competències i  
- pel que fa al professorat que:  fossin de fàcil aplicació a l’aula i capacitessin als 

i a les mestres per a l’adaptació d’aquests o altres materials dels que ja 
existeixen al mercat i per a l’elaboració d’altres materials adaptats a les 
característiques de cada centre escolar i cada grup d’alumnat. 

 
Quan ens referim a una aplicació fàcil volem dir que facilitem els materials d’aula i 
expliquem alguns recursos que es poden utilitzar tant relacionats amb la metodologia 
com amb l’organització d’aula, és a dir, es poden utilitzar directament seguint les 
orientacions didàctiques que en formen part. 
 
Les UD han estat realitzats tenint en compte els objectius, els continguts curriculars, la 
metodologia, els criteris organitzatius i d’avaluació d’ambdues àrees, d’infantil i 
primària. 
 
Així mateix es fonamenten en el fer o experimentar, pensar i comunicar científicament, 
consideren explícitament la regulació del procés d’aprenentatge i la interacció entre 
persones com un fet decisiu per l’adquisició de coneixements. 
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Es basen en les noves “maneres de mirar” els objectes, els fenòmens i els canvis que 
tan interessen als nostres nens i nenes. 
 
Aquestes unitats volen facilitar l’evolució dels models mentals i desenvolupar les 
competències científiques per mitja de l’aprenentatge de conceptes  (conèixer i aplicar 
el coneixement científic),  de procediments  (identificar preguntes o problemes, 
formular hipòtesis, realitzar observacions directes o indirectes, planificar i 
experimentar, recollir i interpretar dades i informacions, obtenir conclusions i 
comunicar-les) i d’actituds i valors  (respecte als altres, autonomia, creativitat, 
responsabilitat i esperit crític). 
 
Són unes UD que poden ser utilitzades dintre i fora de l’aula i que pretenen contribuir a 
l’adquisició d’habilitats intel·lectuals i manipulatives en el infants. 
 
Hem procurat que les unitats didàctiques dissenyades tinguessin aquestes 
característiques que vam incloure en el projecte inicial (citem textualment): 
 

Han de ser materials que serveixin com a exemple de desenvolupament de les competències 
científiques 
Han d’ ajudar l’alumnat a construir el model d’ésser viu i el model de matèria. Entenem un model com 
una representació simplificada útil per a construir explicacions a fets i fenòmens observats 
Han d’ajudar els nens i les nenes a relacionar diferents models de la ciència escolar 
Han de respondre a una ciència del fer, el pensar el comunicar, de manera que aquests tres aspectes 
siguin presents i mantinguin un equilibri dins els treball a l’aula  
Han de partir dels models inicials dels i de les alumnes i ajudar a desenvolupar-los, per mitjà de 
l’activitat i la reflexió, per tal d’anar-los apropant als models científics  
Han de mostrar el paper de la comunicació a l’aula dins les activitats d’aprenentatge per tant han de 
remarcar la importància de les preguntes productives (les bones preguntes), de la conversa i del 
diàleg a l’aula en el procés d’aprenentatge de l’alumnat 
Han d’afavorir el treball fora de l’aula a partir de l’estudi i l’observació directa de l’entorn tot ajudant 
l’alumnat a interpretar els fenòmens i que partint de respectar i estimar la natura puguin actuar 
aproximant-se al model de sostenibilitat 
Han de mostrar models diferents de gestió d’aula on el treball entre iguals i amb l’ajut del professorat   
es reguli l’aprenentatge. Han de mostrar la importància del treball cooperatiu com a eina que 
afavoreix aquest aprenentatge,  el desenvolupament de l’autonomia personal i  permeti gestionar amb 
efectivitat la diversitat a l’aula. 
Han de promoure també la utilització d’altres  llenguatges ( gràfic, plàstic, corporal...) per tal d’afavorir 
les diferents possibilitats d’expressió i comunicació  de nens i nenes de diverses cultures.  
Han d’exemplificar la utilització dels materials de la dotació de l’aula de ciències, mostrant utilitats 
diverses, contextualitzant el seu ús en activitats significatives per a l’alumnat i fugint del fer per fer. En 
aquestes activitats s’ha de mostrar la utilitat tant del material TIC de l’aula  com del tradicional 
material de laboratori o els materials procedents de l’entorn quotidià de l’alumnat 
Han de poder integrar  les diferents orientacions sobre coeducació ja elaborades que permetin 
trencar els estereotips de gènere per afavorir l’aproximació dels nens i també de les nenes a l’entorn 
tecnològic i científic. 
Han d’incloure activitats d’avaluació i regulació dintre del procés d’aprenentatge, utilitzant diferents 
instruments des de l’inici de l’activitat i fins arribar a l’avaluació final  
Han de ser prou flexibles per a ser utilitzats en aules i ambients diversos. 

 
Aquests són els objectius que han estat la guia que ha orientat les nostres lectures i 
que hem procurat concretar en les propostes didàctiques que presentem i en altres 
materials auxiliars, com són la guia per a l’elaboració d’unitats didàctiques. 
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2. Treball dut a terme   
 
Organització de la feina i treball del grup 
El fet que les quatre components del grup feia tres cursos que formàvem part de 
l’equip de formadores i formadors d’infantil i primària del CESIRE CDEC representava 
un avantatge per tal que ja compartíem una visió sobre el treball competencial a l’aula 
referit a l’àrea de ciències. 
 
El  treballar en grup representava per a nosaltres l’oportunitat de portar a terme una 
proposta en la qual tinguessin cabuda l’etapa d’educació Infantil i tots els cicles de 
l’etapa de primària, cosa que no hauria estat fàcil d’aconseguir si haguéssim realitzat 
un treball individual. Comptàvem amb l’experiència personal en els diferents cicles o 
etapes per tal d’enriquir el treball conjunt que ens proposàvem  realitzar. 
 
Vam decidir de reservar-nos el dimarts i el dijous per realitzar el treball relacionat amb 
la llicència i no assistir per tant a les nostres escoles, tot i que s’han donat algunes 
variacions així ho hem fet. 
 
Vam establir el calendari de trobades amb una periodicitat quinzenal, alternant les de 
les quatre persones que formàvem l’equip i les trobades conjuntes amb la tutora, per 
tant, les trobades amb la persona que ens ha tutoritzat s’han realitzat amb una 
freqüència  mensual. 
 
Durant la resta de temps hem mantingut una contínua comunicació a través de la 
xarxa; el correu electrònic ens ha estat molt útil per mantenir un contacte continuat. 
Respecte a la planificació, ens remetem a allò manifestat al projecte per a la 
planificació de la feina dels diferents  trimestres. 
 
Revisió de les activitats programades en el project e 
 
Què havíem planificat: calendari inclòs al projecte 
 
Calendari primer trimestre 
Lectura de bibliografia general 
Anàlisi de materials educatius diversos  
Treball del grup per tal d’establir quina ha de ser l’estructura comuna dels materials 
educatius a elaborar així com els criteris d’avaluació 
Treball individual de disseny dels materials d’un dels models 
Treball del grup per contrastar els materials elaborats 
Treball a les escoles per provar alguns materials per tal de validar-los 
Sessions de treball amb la persona que supervisa la llicència  
Triangulació dels materials amb l’equip de formadors i formadores del CDEC  
Segon trimestre 
Treball individual de disseny dels materials del segon model i de la relació entre altres 
Treball del grup per tal d’establir els criteris d’avaluació 
Treball del grup per contrastar els materials elaborats  
Treball a les escoles per provar alguns materials per tal de validar-los 
Sessions de treball amb la persona que supervisa la llicència  
Triangulació dels materials amb l’equip de formadors i formadores del CDEC   
Tercer trimestre i fins la fi del període 
Valoració del conjunt del material elaborat i del recollit a les escoles  
Treball individual per organitzar tot el material recollit. 
Treball en  grup per decidir el format i suport mes  adequat del material 
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 Redacció provisional de la proposta 
Sessió de treball amb la persona que supervisa la llicència 
Triangulació amb l’equip de formadors i formadores per contrastar a partir 
d’instruments dissenyats 
Redacció definitiva de la memòria de  la llicència 
Difusió dels materials elaborats   
 
Com que algunes d’aquestes activitats ja queden explicades en el transcurs de la 
memòria, ens centrarem doncs en la resta, tampoc tindrem en compte la divisió 
trimestral donat que algunes de les activitats s’han repetit de manera semblant mentre 
que d’altres s’han realitzat de manera més intensiva en un moment determinat del curs 
i després s’han anat revisant. 
 
Buscant l’estructura adient: 
Lectura de bibliografia general 
Anàlisi de materials educatius diversos  
Treball del grup per tal d’establir quina ha de ser l’estructura comuna dels materials 
educatius a elaborar així com els criteris d’avaluació 
Sessions de treball amb la persona que supervisa la llicència   
 
Aquestes quatre activitats ens van ocupar una gran part del primer trimestre i són les 
que van establir la base del treball individual posterior. 
 
El primer aspecte en el qual ens vam centrar va ser la lectura i l’anàlisi de materials. 
Vam consensuar les lectures i els materials que volíem analitzar. 
 
Respecte  les lectures ens vam centrar, en un primer moment, en aprofundir en: 

• el currículum de Catalunya  
• el model competencial 
• la competència científica 
• les competències bàsiques  

 
Després vam concretar en  les característiques específiques del nostre projecte i en 
vam buscar d’altres amb objectius similars. 
 
Aquestes quatre activitats comentades més amunt van ser les que realitzades de 
forma simultània ens van ajudar a anar configurant, la que volíem que fos, l’estructura 
dels materials. 
 
Per analitzar els materials havíem de saber en quins aspectes ens volíem fixar (els 
objectius), quines aportacions consideràvem útils per al nostre disseny per tant la 
configuració dels futurs materials didàctics i l’anàlisi d’altres materials existents van ser 
dues tasques que necessàriament havíem de realitzar de manera simultània, així 
doncs,  el fet de centrar-nos en una ens remetia immediatament a l’altra. 
 
Anàvem configurant alhora, d’aquesta manera, els criteris d’avaluació dels nostres 
materials. 
 
Materials analitzats 

• Algunes  llicències d’estudi de cursos anteriors: 

1) Del curs 1989-90, la Sra. Rosa M. Tarín  “Unitats didàctiques fonamentades en 
el model d’evolució conceptual, dins el Projecte Ciència 6-12”.  
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2) Del curs 2000-01, la Sra. Montserrat Pedreira “El Clik i el pensament científic. 
Projecte per a l’elaboració de propostes de desenvolupament del pensament 
científic a l’educació infantil i cicle inicial a partir de l’espai "El Clik dels nens" del 
Museu de la Ciència.  
 
3) Del curs 2001-02, el Sr. Joan Aliberas “Cap a una fonamentació de l’activitat 
científica escolar en l’ensenyament obligatori: model teòric i primers resultats a 
l’aula”. 
 
4) Del curs 2005-06  la Sr. Montserrat Roca, “Aprendre i ensenyar a formular bones 
preguntes”, 
 
 5) Del curs, 2006-07 la Sra. Núria Coma ”Recursos d’internet per a les ciències 
naturals a primària”. 
 
6) Del curs 2007-08 el Sr. Àngel Pozas “Una proposta de metodologia científica a 
les aules de ciències de cicle superior de primària: investigar per reflexionar”  

 
• Irrsae Piemont, Traducció  Jordi Lara (1994) “Coneixement del Medi Natural” (hi 

ha dos volums Actualització científica i Propostes didàctiques) Barcelona, 
Editorial Eumo 

• Franquesa, Teresa i altres (1998) “Hàbitat”. Barcelona. Institut d'Educació. 
Ajuntament de Barcelona. 

• La col·lecció “Amb les mans a la ciència “ de la Editorial Vicens Vives que 
consten de llibres i caixes amb el material necessari, els temes analitzats  han 
estat: Meteorologia, Reciclem els residus, L’aigua, Com funciona el cos humà, 
Les plantes creixen. 

A partir de les valoracions dels anàlisis d’aquestes publicacions vam pensar que en els 
nostres materials: 
- Hi haurien activitats d’autoavaluació per part dels/les alumnes. 
- Remarcaríem les activitats d’autoregulació. 
- Donaríem importància al fet de comparar els coneixements de l’alumnat al principi i    
al final de la UD. 

- Inclouríem el treball en grups cooperatius. 
- Faríem els materials  oberts i que incloguessin les orientacions didàctiques. 
 

• També ens van ser mol útils els materials presents a la web del CESIRE 
CREAMAT i els indicadors competencials que, en aquells moments estava 
elaborant el CESIRE CDEC i als qual vam tenir accés molt ràpidament 

 
Arribant a acords   
Durant les nostres sessions de treball en grup vam arribar a concretar diversos 
aspectes: 
La nostra proposta didàctica havia d’incloure en un mateix document les orientacions 
didàctiques, els motius d’aquestes orientacions (capacitació del docent i recursos per a 
la modificació) i al mateix temps havia de ser àgil i fàcil de consultar. 
 
Les unitats didàctiques havien d’estar estructurades tenint en compte l’ordre de la 
seqüència didàctica, que consta de quatre fases: exploració de les idees prèvies, 
introducció de nous continguts, estructuració de coneixements i aplicació de 
coneixement. 
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També hauria d’incloure els fulls de treball de l’alumnat que evidentment havien de ser 
modificats pels docents que apliquessin la unitat didàctica. 
 
La primera UD de tot el grup seria sobre el model d’ésser viu i centrant-nos en el cos 
humà i la salut.  
 
Per a la segona UD vam pensar de treballar el model de matèria, excepte en la unitat 
“L’evolució biològica” en la qual es continuaria treballant el model d’ésser viu.  
 
Treball en  grup per decidir el format i suport més adequat del material 
 
L’aportació d’un model amb format web que ens ha proporcionat el Departament 
d’Educació i que procedeix del CESIRE CIREL ha estat el tipus de suport que vam 
considerar ideal per a donar a conèixer el nostre treball. 
 
Les unitats didàctiques dels diferents cicles, s’exposaran en el mateix arxiu en format 
web i es podrà accedir indistintament a l’activitat  que es vulgui. 
 
També des de aquest mateix arxiu en format web es podrà accedir als fulls dels i de 
les alumnes, de cada activitat,  que estan en format word.  
 
Treball individual de disseny dels materials 
En aquesta etapa vam alternar les sessions de treball individual d’elaboració del 
material per a diversos nivells educatius amb les de discussió i posada en comú amb 
les companyes del grup.  
 
Vam continuar també les trobades amb la tutora que supervisa el treball per tal de 
continuar regulant el treball, tant l’individual com el del grup 
 
Vèiem molt important en aquesta etapa on predominava el treball individual, el fet de 
poder disposar del local del CDEC per al treball comú donat que, d’aquesta manera, 
podíem realitzar consultes puntuals que han permès agilitzar el treball de cada un dels 
membres del grup 
 
Experimentació de les UD en les diferents escoles. Durant el segon i tercer 
trimestre vam provar la majoria de les activitats dissenyades a les escoles i vam anar 
modificant-les a mesura que valoràvem els resultats 
 
Visita de la Tutora  a les diferents escoles per fer un seguiment de l’aplicació de les  
UD. 
 
Aportació a les activitats dels companys i de les c ompanyes del grup de 
formadors i formadores del CESIRE CDEC . Una vegada redactades les activitats  
de manera provisional en presentàrem algunes al grup de formadors i formadores amb 
l’objectiu de recollir els seus suggeriments de manera que poguéssim modificar-les  
abans de la redacció definitiva. 
 
Abans de la redacció  definitiva del materials vam destinar les trobades amb la 
persona que ens  supervisa la llicència  a continuar el treball de regulació iniciat per 
incloure les possibles modificacions en el redactat final 
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3. El model didàctic competencial: elaboració d’un mapa d’idees 
Per tal d’elaborar uns criteris per a la creació de les unitats didàctiques vam haver 
d’aprofundir en el model didàctic competencial. 
Fruit de tot el treball anterior i del contrast, en primer terme, amb els indicadors 
elaborats pel CESIRE/CDEC, però també amb els del CESIRE/CREAMAT i de les 
indicacions per a l’elaboració d’unitats didàctiques del Desplegament del Currículum a 
l’Educació Primària,  va ser l’elaboració d’un mapa d’idees que conté orientacions per 
a l’elaboració d’unitats didàctiques. Tot i que el fet d’elaborar UD és el primer objectiu 
el mapa d’idees es pot utilitzar per revisar altres unitats, o analitzar i revisar llibres de 
text. Pot ser doncs un instrument útil per a l’avaluació i la reelaboració. 
Donat que una de les característiques de les UD que ens proposàvem d’elaborar era 
que capacitessin el/la mestre/a per tal d’elaborar les seves unitats, vam decidir incloure 
el mapa d’idees en els materials destinats a ser utilitzats per l’ensenyant i que formen 
part de l’annex web d’aquest document. 
 
El mapa,  que reproduïm aquí, va relacionat en el material web, de manera interactiva, 
amb breus explicacions de cada una de les idees incloses. 
 

Orientacions per a l’elaboració d’unitats didàctiques competencials 
 

 
En aquest esquema podem veure dos àmbits: un referit a aspectes 
didàctics/metodològics i l’altre referit al tema o projecte que es tria per treballar 
 
Aspectes relacionats amb el tema o projecte 
Els temes o projectes que treballem a l’aula han de tenir unes característiques 
determinades:  
 
Han d’estar relacionats amb el currículum . Els continguts del currículum son amplis, 
generals; els hem de concretar i desenvolupar per tal d’arribar a uns continguts 
desglossats que ens permetin relacionar-los més directament amb les activitats que 
programarem 
 
El tema ha de ser significatiu  per l’alumnat, l’ha de poder relacionar amb aspectes 
propers i coneguts 
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Ha de ser un tema rellevant des del punt de vista de la ciència, ha de ser un tema útil 
per a l’estudi d’altres fenòmens  
 
Ha de ser rellevant des del punt de vista social, s’han de poder relacionar amb 
aspectes socials importants: medi ambient, salut, . .. 
 
Ha de possibilitar accions  que relacionin els diferents coneixements (conceptes, 
procediments i valors) 
 
S’haurien de relacionar disciplines,  els fenòmens de la realitat es poden estudiar 
des de diferents punts de vista, la realitat natural està immersa en una societat, que té 
unes característiques determinades, hi trobem elements mesurables i utilitzem 
procediments i eines que procedeixen del camp de la matemàtica, podem  representar 
gràficament, expliquem, justifiquem, llegim,  ... podem trobar relacions amb la majoria 
de disciplines. Tot i que en el camp de les ciències naturals es treballa dins un model 
científic determinat no s’han d’oblidar les aportacions dels altres camps del saber. 
 
Aspectes relacionats amb la metodologia 
Les activitats competencials sovint són activitats obertes. Tot i que l’ensenyant ha de 
tenir clars els objectius que han de guiar l’activitat a l’aula, ha de tenir en compte que 
la interacció que es dona a l’aula orienta l’activitat didàctica fent que s’aprofundeixi 
més en un aspecte, se’n desestimin d’altres i s’obrin nous camins. 
 
En relació a la metodologia que se segueix a l’aula les activitats competencials 
comporten unes característiques determinades: 
 
Partir de les idees prèvies de l’alumnat per tal de  fer-les evolucionar . S’han de 
pensar activitats encaminades a fer evidents les idees inicials de l’alumnat de manera 
que siguin punt de partida per la resta del treball que es realitzi. S’han de contrastar les 
idees inicials amb els nous aprenentatges. 
 
Fomentar l’experimentació com a activitat destinada a adquirir coneixement i no com a 
exemple o demostració d’allò que s’ha après. 
 
Buscar explicacions als fenòmens, ajudar l’alumnat a construir els models 
explicatius més importants des del punt de vista de  la ciència escolar  (model 
d’ésser viu, model de matèria, sistemes físics, model químic i model sol/terra) i pensar 
en relacionar els diferents models en cada un dels temes que es treballen sempre que 
això sigui possible. 
 
Incloure el fer, el pensar i el comunicar de manera  interrelacionada , tot i que en 
alguns moments l’activitat es pot centrar més en un d’aquests aspectes, tenir en 
compte que, de manera indestriable fem, pensem i comuniquem.  
 
La comunicació no s’ha de limitar al llenguatge oral i a l’escrit, s’han d’utilitzar 
diferents llenguatges : dibuixar, representar amb el cos, fer maquetes, ... 
 
Les activitats han de contemplar el treball fora de l’aula , veure el medi pròxim com 
una part de l’aula que obrirà l’alumnat a noves experiències i els donarà l’oportunitat 
de plantejar noves preguntes. A més a més de les visites i excursions relacionades 
amb el tema que es treballa, sortir al pati,  a l’hort, al carrer, al parc més proper, ... a 
realitzar la classe sempre que es pugui. 
 
Fer preguntes productives . El llenguatge media en la construcció de nous 
coneixements: la conversa, la comunicació entre iguals, ajuden a contrastar, a 
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entendre, a construir noves idees. Les preguntes del mestre han de ser productives 
(preguntes que ajudin l’alumne a reflexionar sobre els fenòmens, a plantejar altres 
preguntes, a portar a terme experiències) i no reproductives (preguntes que es poden 
contestar repetint el que es diu al llibre de text o enumerant els elements que formen 
part d’una imatge) 
 
Considerem l’avaluació  un dels aspectes cabdals dins del procés d’aprenentatge  

 
 
L’avaluació ha d’estar immersa dins el procés d’aprenentatge i ha d’estar present des 
del primers moments en que s’inicia una nova UD. L’alumnat ha de saber des de l’inici 
què aprendrà, ha de conèixer des del començament de la UD els objectius que es 
treballaran així com saber què i com s’avaluarà.  
La comunicació i la contínua interacció entre l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat 
ha de regular l’aprenentatge de manera que entre tots es vagi construint coneixement. 
 
La interacció entre iguals requereix una gestió d’aula que afavoreixi el contrast, la 
comunicació, la regulació dels aprenentatges, agrupant els infants de formes diverses 
de manera que es fomenti la cooperació i la participació. L’alumnat ha d’aprendre a 
treballar de manera cooperativa, per tant aquest és un aspecte que el professorat  ha 
d’ensenyar i també avaluar. 
 
Un clima de cooperació a l’aula afavoreix l’expressió i la participació de tothom, 
estimula l’ajuda entre els nens i les nenes, augmenta l’autoestima de l’alumnat, de 
manera que els infants amb més dificultats poden mostrar més predisposició a 
aprendre. Aquesta gestió de l’aula afavoreix l’atenció a la diversitat. 
 
S’ha de pensar en utilitzar diferents instruments d’avaluació, no utilitzar sempre les 
proves orals o escrites com a instrument d’avaluació final. Les proves sovint avaluen 
tan sols els continguts de fets i conceptes, hem d’utilitzar doncs altres instruments per 
avaluar els continguts procedimentals i els de valors. A l’esquema anterior hi ha una 
relació d’instruments d’ús habitual a les aules, que poden ser útils per a avaluar 
l’alumnat i als quals podem afegir: diaris, qüestionaris KPSI i fulls d’observació, entre 
altres. 
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4. Models explicatius d’una ciència escolar i model s explicatius en els 
quals ens basem  
Per què treballar per models? Per què el món científic genera els seus models per 
poder explicar els fets i fenòmens i aquesta ha de ser justament la nostra fita: ajudar 
als nens i a les nenes a entendre el nostre entorn, comprendre els fenòmens que hi  
succeeixen per tal de poder prendre decisions. Tal com deia Neus Sanmartí, massa 
sovint... 
“...hi ha persones que creuen que en aquestes edats els/les alumnes no poden 
aprendre a pensar amb les eines teòriques que la ciència ha inventat, i que 
l’ensenyament s’ha de reduir a desenvolupar interès per la ciència i a l’adquisició de 
vocabulari científic. L’aprenentatge teòric es relega per a la secundària, amb la qual 
cosa el salt entre cicles educatius és total i hem perdut uns anys molt importants en el 
desenvolupament d’estratègies per fer, per pensar i per parlar científicament, totes 
elles de manera interrelacionada. Per contra, la recerca didàctica demostra que els 
nens i les nenes modelitzen des de  les primeres edats, és a dir, construeixen 
entramats d’idees que els serveixen per interpretar fets i fer prediccions, idees que 
evolucionen a mesura que fets nous les posen en qüestió. Aquests models poden ser 
molt alternatius als de la ciència actual o poden tenir certes “ressonàncies” amb els 
generats a través del temps”. (Sanmartí, Neus. Curs per a l’actualització de 
l’ensenyament-aprenentatge de les ciències naturals) 
 
D’altra banda és important ressaltar que en els currículums actuals, tant en el d’infantil 
com en el de  primària, es té en compte el treball per models:  

� L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions 
sobre els objectes i les situacions que els interessen i preocupen en cada 
moment i procurar, alhora, que es formin una idea d’ells mateixos com  a 
persones amb capacitat d’aprendre i amb recursos per emprendre reptes. Així 
mateix, la matemàtica esdevé una eina per conèixer l’entorn: quantificant, 
mesurant, localitzant; permet que se superi el simple coneixement físic i avanci  
fins a predir, comprovar, generalitzar, fer models , que és una manera 
d’abstreure (currículum del segon cicle d’educació infantil). 

 
� Assolir la competència de conviure i habitar el món implica (entre altres coses) 

Explicar els fenòmens amb ajuda de models,  verificar la coherència entre les 
observacions i l’explicació donada, i expressar-la utilitzant diversos canals 
comunicatius (currículum educació primària). 

 
Què entenem per model i com evolucionen? 
Entenem com a model “una representació simplificada d’un fenomen que concentra 
l’atenció en aspectes específics. El model es fa servir per construir explicacions com a 
resposta a una pregunta” (Gilbert, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font Grup Complex. 
UAB 

M 3

P E N S A M E N T

M O D E L S  E X P L IC A T IU S  
C IE N T ÍF IC S

M 2

P ro c e s s o s  d e  
m o d e litz a c ió

E M O C IO N SE X P E R IÈ N C IE S

M 1
M O D E L S  E X P L IC A T IU S   

P E R S O N A L S

L L E N G U A T G E S

C U L T U R A
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Partim doncs, del pensament que l’alumnat a partir de les seves pròpies idees 
modelitza, que aquestes idees alhora van evolucionant amb noves preguntes, amb 
noves experimentacions, és a dir, els seus models també evolucionen. 
És a partir d’aquestes idees que nosaltres hem bastit les nostres activitats. Hem 
desenvolupat activitats on l’alumnat pugui construir els seus aprenentatges a partir de  
conversar, fer-se preguntes, experimentar, observar... Que sigui un camí que ens 
acosta a aquells models que la ciència ha elaborat. És per això que les nostres UD 
comencen per una pregunta i aquesta orienta la nostra tasca de descoberta i 
aprenentatge. 
 
Quan diem ens basem en models, volem dir que dirigeix l’activitat i estableix un lligam i 
una coherència que ha de permetre als infants anar avançant en la construcció del 
model donat. Els aprenentatges es donen de manera progressiva, és a dir la 
construcció d’un model determinat s’anirà elaborant al llarg de tota l’escolaritat i pot 
continuar després sempre que se’n tingui interès. 
Per tant és important que el professorat d’una escola comparteixi la visió de models 
per tal d’anar-los treballant d’una manera continuada. 
 
En aquest camí d’aprenentatge que segueix l’alumnat de vegades considerem errors 
situacions que no són altra cosa que passos, fites en el procés de construcció de nous 
aprenentatges. És molt important en la nostra tasca com a educadors i educadores 
ajudar a aconseguir que per mitjà de diverses interaccions i contrastos avancem en 
nous aprenentatges; sense dogmatismes, amb la força del coneixement fruit del nostre 
treball, de les nostres investigacions, de les nostres converses i reflexions, del nostre 
treball compartit. És en aquest camí d’evolució de les idees de l’alumnat que 
plantegem el nostre treball. 
 
Quins models treballar?  
Tal com recomana Neus Sanmartí*, podríem distingir grans blocs de models que 
poden contenir-ne d’altres més específics. Aquests grans blocs es poden identificar 
com a: model Ésser Viu, model Matèria, model Planeta Terra i de l’Univers, i model per 
explicar sistemes físics. 
Les nostres propostes d’activitats es centren en el Model Ésser Viu i en el Model 
Matèria. L’experiència ens ha fet veure que sovint cal fer un treball de relació entre 
models, és per això que és també un objectiu present en les nostres unitats. 
Els éssers vius és un contingut present en els currículums de les dues etapes i el 
Model d’Ésser Viu és l’horitzó cap on treballem. A mesura que amb els infants anem 
progressant en el coneixement entren en joc tots els aspectes que els caracteritzen, és 
el quadre que podem veure a continuació: 
 

Interacció
Dins /fora

Regulació
Ordre/deosdre

Dinamisme
Estabilitat/canvi

Cèl·lules
Teixits
Organs
Sistema
Aparell
Individu

Rosa Mª Pujol  UAB
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L’ésser viu, que ho és en tant que acompleix unes funcions (nutrició, relació 
reproducció). Les nostres activitats justament es desenvolupen a partir d’aprofundir en 
el coneixement d’aquestes funcions i les interaccions que entre elles es produeixen. 
Funcions que per acomplir-les necessiten d’un medi extern amb el que es relacionen 
amb un intercanvi, de matèria i d’energia.  
 
També l’estructura del model de l’ésser viu en les diferents escales serà tractada en 
les nostres activitats. A més en la UD “El canvi dels éssers vius al llarg del temps” 
entren en joc d’una forma més conscient elements com la biodiversitat, el temps 
(abans-després) i d’aquesta manera es va aprofundint el model d’ésser viu des de la 
perspectiva de l’evolució.  
 
El model matèria esta relacionat amb tots els temes on es treballen materials. La 
nostra segona UD es basa en aquest model, exceptuant la que es refereix a l’evolució 
biològica 
 
 

Sistema material

Model matèria

FORA
Condicions 

P, T…

DINS

TEMPS
ESCALA

Supra/
macro/
micro

Estructura Canvis

Interaccions

Neus Sanmartí UAB

Matèria Energia

 
 
Un model de matèria, per explicar les propietats de diferents materials d’ús quotidià, 
les diferències entre ells segons siguin homogenis o heterogenis, els canvis al 
mesclar-los amb aigua o a l’escalfar-los, els cicles (d’on venen i on van a parar). Els 
nens i les nenes poden imaginar que qualsevol material està format per moltes “parts” 
o partícules, que aquestes són molt petites (no es poden veure ni amb un microscopi), 
que la unió entre elles pot ser més o menys forta, que si el material és heterogeni vol 
dir que les partícules són diferents, que poden estar ordenades o desordenades, que 
en els canvis físics es conserven, que en augmentar la temperatura augmenta la 
velocitat amb què es mouen.  
 
 
(Fragments de la ponència de Neus Sanmartí (2005) “Aprendre ciències: Connectar 
l’experiència, el pensament i la parla a través de models” a Curs per a l’actualització de 
l’ensenyament-aprenentatge de les ciències naturals, Materials de formació. 
Generalitat de Catalunya, Departament d’educació pàg. 49-69)  
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5. Resultats obtinguts  
Treball individual de disseny dels materials 
 
El treball individual realitzat el podem concretar en tres vessants: 

• elaboració de les unitats 
• experimentació a les aules 
• avaluació de les activitats 

 
Elaboració de les UD 
Tot i que en l’elaboració de les dues unitats didàctiques hi ha bastants aspectes 
coincidents, ens centrarem de manera independent en cada una de les unitats i farem 
referència als aspectes comuns quan calgui. 
 
Els continguts 
En un primer moment, abans de començar una anàlisi més aprofundida del currículum,  
ens vam centrar en els continguts de fets i conceptes i elaborarem un esquema de 
cada un dels cicles per tal de tenir-ne una visió de conjunt. 
 
Aquest esquema ens havia de servir per veure les relacions entre els diferents 
continguts de l’etapa així com les possibilitats de relació amb els continguts d’altres 
àrees. 
 
En l’esquema següent, on es recullen els continguts del cicle inicial, queden palesos 
els grans nuclis centrals del coneixement que coincideixen amb models teòrics: ésser 
viu, matèria, sistema Sol/Terra, energia. 
 
 

           

Ésser viu

Parts del cos

Nutrició

Reproducció Relació

Llum

Energia

Font d’energia

Aparells

Matèria

Propietats i usos
dels materials

Interaccions i 
canvis

Continguts conceptuals del currículum    cicle inic ial

Sistema 
Sol/Terra

So/soroll/silenci
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Unitat 1: La funció de relació en els éssers vius 
Justificació de la tria 
El primer tema triat destinat a l’alumnat del cicle inicial ha estat la funció de relació en 
els éssers vius, concretat en l’ésser humà, a través dels sentits. El motiu de la tria 
d’aquest tema ha estat la idea que és un tema que es treballa en la majoria d’escoles.  

Volíem doncs elaborar una unitat didàctica que treballés aquest tema partint del model 
d’ésser viu que considera l’ésser humà com un realitat complexa i oberta amb 
capacitat d’autoregular-se, formada de moltes parts interelacionades, que realitza unes 
funcions (relació, nutrició i reproducció) i que intercanvia matèria i energia amb 
l’entorn. 

Per tal d’ajudar l’alumnat a avançar en la construcció del model d’ésser viu, en la 
nostra unitat didàctica, hem partit de la globalitat de l’ésser viu, hem focalitzat en els 
aspectes que ens han interessat de treballar per després tornar a la globalitat. Pensem 
que hem d’ajudar l’alumnat a interpretar i comprendre; a observar el què passa fora i a 
imaginar i interpretar el que passa dintre; a situar l’ésser viu en el seu medi i a 
comprendre les relacions que hi estableix. Aquests han estat els objectius finals que 
han guiat el desenvolupament de la UD. 

 
Anàlisi del currículum 
Aprofundir en els continguts conceptuals 
El següent pas ha consistit en aprofundir i desenvolupar els continguts conceptuals. 
El fet de desenvolupar els continguts conceptuals ens ha permès tenir una visió de 
conjunt dels principals continguts relacionats amb la funció de relació  i de les relacions 
que s‘estableixen entre ells; aquesta visió ha ajudat a prioritzar, seleccionar els 
continguts que havíem de treballar i relacionar-los amb les activitats que dissenyàvem 
per portar a l’aula. 
Per aquest motiu vam elaborar un mapa conceptual on es representaven  els diferents 
continguts de fets i conceptes i les seves relacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produeixenarriben a

poden serpoden serpoden ser

poden ser Poden ser

moviments

RespostaÉsser viuEstímuls

auditiusvisuals

gustatiustàctilsolfactius
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Les competències bàsiques  
Una vegada analitzats i desenvolupats els continguts de fets i conceptes vam 
incorporar  les competències bàsiques al disseny de la UD. 

Vam analitzar quines eren les competències bàsiques que el nostre alumnat havia 
d’adquirir, quines es relacionàvem amb el tema i quins eren els objectius que ajudarien 
els nens i les nenes a assolir-les. 

En el quadre 1 hem recollit els resultats d’aquesta anàlisi. 

Podem veure, a la primera columna les competències bàsiques relacionades amb la 
UD que volíem treballar i a la segona columna com les vam desenvolupar i concretar  
per tal d’apropar-nos als objectius d’aprenentatge. 
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Quadre 1. Éssers vius: la funció de relació. Les co mpetències pròpies de l’àrea 

COMPETÈNCIA CONCRECIÓ DINS LA UD  

Utilitzar críticament fonts d’informació que usin 
diferents tipus de suport per observar i analitzar 
l’entorn. 

Veure i comprendre un conte electrònic i materials instructius (EDU 365)  
 

Plantejar preguntes investigables sobre 
característiques i canvis observables en els 
materials i en els objectes tecnològics, en els 
éssers vius, en els ecosistemes propers i en la 
Terra vista com a planeta, identificar evidències i 
extreure conclusions que possibilitin prendre 
decisions per actuar. 

Comprendre les preguntes investigables plantejades 
Plantejar-se noves preguntes relacionades amb el tema 
Extreure conclusions de les observacions i les activitats realitzades que orientin l’acció 

Utilitzar el coneixement científic per comprendre 
situacions properes relacionades amb 
problemàtiques ambientals, amb la conservació 
de la salut o amb l’ús d’objectes tecnològics i per 
prendre decisions coherents per actuar amb 
aquest coneixement. 

Relacionar el coneixement científic amb la salut i el benestar general 
 
 
 
 
 
 

Participar en la vida col·lectiva de la classe, 
l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats 
socials que afavoreixen les relacions 
interpersonals. 

Participar activament i de manera responsable en les converses a la classe 
Comunicar les pròpies idees i escoltar les dels/de les companys/es 
 

Actuar en el marc de projectes col·lectius per 
resoldre problemes i millorar la vida de la 
comunitat i per promoure una vida saludable. 

Planificar i realitzar projectes senzills (conte per infants cecs) analitzant les propietats dels 
materials a utilitzar. 
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Quadre 1. Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques 

Competències comunicatives  CONCRECIÓ DINS DE LA UD 

Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre 
espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i 
tecnològics. 

 

Organitzar i comunicar idees del treball fet, a la resta de 
companys i companyes de manera entenedora 

Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les 
TIC per informar, per convèncer, per dialogar. 

 

Comunicar idees utilitzant suports diferents: gràfic, oral i 
maqueta. 
Comunicar informacions per mitja d’un conte 

Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents 
canals comunicatius i de procedències diverses. 

 

Identificar informacions sobre la higiene i la salut en materials 
educatius prèviament seleccionats 

Competències metodològiques  CONCRECIÓ DINS DE LA UD 

Utilitzar habilitats de planificació del treball. 

 

Conèixer els objectius d’un treball i planificar els passos 
necessaris per portar a terme la feina 
Utilitzar bases d’orientació per a la realització de treballs 

Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la 
resolució de problemes i la presa de decisions. 

 

Escoltar activament els companys i les companyes i 
interactuar dialogadament amb el grup 
Acceptar les opinions i l’ajuda dels altres respecte als treballs 
realitzats  
Valorar el treball dels altres 
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Competències personals  CONCRECIÓ DINS DE LA UD 

Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i del seu entorn. 

 

Aplicar els coneixements apresos per a elaborar un conte per 
infants cecs o més petits 

Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i 
creativa. 

 

Dissenyar un dibuix, una maqueta i un conte de manera 
col·lectiva i en petit grup 
Treballar de manera responsable i col·laborativa en petit grup 

Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, 
autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals. 

 

Treballar de manera col·laborativa en petit grup 
Expressar la  opinió en petit grup i en gran grup 
Escoltar els companys i les companyes, en petit i en gran grup 
Valorar de forma crítica la feina realitzada 
Distingir i valorar els aprenentatges personals realitzats  
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Relacionem continguts, objectius i activitats 
Vam relacionar després els continguts amb els objectius i les activitats d’aula 

En el quadre 2, extret de Krajcik (2008) vam relacionar els continguts del currículum 
amb les competències i amb les activitats d’aula. 

A la primera columna hi ha els continguts del currículum, en aquest cas vam incloure 
també els continguts procedimentals i el relacionats amb els valors. 

A la segona columna  vam aprofundir en cada un dels continguts dels currículum tenint 
com a referència el mapa conceptual realitzat anteriorment. Els continguts del 
currículum són molt amplis i fa falta concretar-los per tal d’acotar els aspectes que 
volem treballar en un moment determinat. Tenint en compte el mapa conceptual 
realitzat anteriorment vam seleccionar què treballaríem en aquest unitat didàctica. 

A la tercera columna i sota el nom d’objectius i procediments cognitius hi trobem els 
aspectes didàctics, metodològics i/o relacionats amb la organització d’aula que es 
desprenen de la concreció de les competències bàsiques recollides en el quadre 
anterior.  

A la quarta columna estan relacionades les activitats d’aprenentatge de la UD.  

Aquest quadre enllaça els continguts preceptius del currículum amb els objectius 
d’aprenentatge i amb  les activitats que es portaran a terme  a l’aula.  
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Quadre 2. La funció de relació en els éssers vius: Relació entre continguts, objectius i procediments cognitius i activitats 
 
CONTINGUTS DEL 
CURRICULUM 

CONTINGUT DESENVOLUPAT OBJECTIUS I PROCEDIMENTS 
COGNITIUS 

ACTIVITAT D’APRENENTATGE 

Caracterització de l’ésser humà 
com a ésser viu 
 
Caracterització dels éssers vius 
per la seva capacitat de realitzar 
les funcions bàsiques: nutrició, 
reproducció i relació 
 
Observació i identificació de les 
parts del cos que permeten la 
relació amb el medi 
 
Iniciació a l’ús de la càmera 
fotogràfica 
 
 
 
 
Observació utilitzant mètodes 
directes i indirectes, d’organismes 
i objectes inerts, per identificar-ne 
les diferències 
 
Manteniment de la neteja i 
col·laboració en l’ordre i l’estalvi 
de materials a l’aula 
 
 
 

Els éssers vius s’interelacionen 
amb el medi. Reben estímuls del 
medi a través dels sentits i 
produeixen respostes 
 
Els sentits donen diferents 
informacions de l’entorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El sentit del gust: dolç, salat, àcid 
i amarg 
 
El sentit de la vista: mida, forma, 
color, distància i velocitat de 
desplaçament 
 
 
El sentit de l’olfacte: l’olor 
 
 
El sentit de l’oïda: el so, el soroll i 
el silenci 
 

Recollir les idees prèvies de 
l’alumnat per fer-les evolucionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expressar oralment les 
observacions realitzades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisi dels estímuls que provoca 
un dia de pluja per ser conscients 
de les informacions de l’entorn 
que arriben a traves dels sentits 
 
Identificació de la informació que 
arriba als éssers humans per 
mitja dels sentits, concretament 
de l’aigua de la pluja. Realització 
de fotografies per analitzar la 
forma de les gotes d’aigua 
 
Utilització de la càmera de fer 
fotos 
 
Tast de l’aigua de la pluja 
 
 
Utilització del comptagotes, la 
lupa de mà,  la lupa binocular i el 
programa Motic per identificar 
millor les característiques de les 
gotes d’aigua. 
Utilització de material de 
laboratori 
 
Realització d’una base 
d’orientació per fer una mesura 
amb l’Ecodad 
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Expressió raonada de sensacions 
personals i respecte davant 
l’opinió dels altres 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració i justificació de la 
necessitat de la higiene, del 
descans personal i valoració del 
bon ús del temps de lleure 
 
 
Observació, descripció i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sentit del tacte: la temperatura, 
la textura, la pressió... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessitat d’higiene dels sentits i 
més concretament del tacte a 
través de la pell i de l’òrgan del 
sentit de l’oïda, l’orella, per evitar 
malalties 
 
Tria dels materials adients per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitzar la classe en grup 
cooperatius i distribució de 
tasques 
 
Utilitzar diferents formes de 
comunicació. Representar 
gràficament i oralment 
 
Descriure, explicar i argumentar 
el treball realitzat 
 
 
 
 
 
Conversar sobre la necessitat de 
la higiene a partir de vídeos 
 
 
 
 
Seleccionar materials adequats. 

 
Utilització de l’Ecodad, 
concretament el sensor de so, i el 
seu programa per mesurar la 
quantitat de soroll que fa l’aigua 
sobre diferents materials. 
 
Interpretar la gràfica de barres 
resultant de la mesura anterior 
del soroll 
 
Deducció del procés: arribada 
d’un estímul, reacció interna i 
producció d’una resposta 
 
Realització i explicació individual i 
després en petit grup de dibuixos 
que recullin la seqüència 
d’estímul – resposta 
 
Regulació individual i en petit 
grup 
 
Realització d’una senzilla 
maqueta en petit grup 
 
Veure un conte electrònic sobre 
la necessitat de rentar-se bé i 
sovint les mans i un altre sobre 
l’higiene de l’orella. 
  
 
Aplicació dels coneixements 
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classificació de materials en 
funció d’algunes propietats tot 
relacionant-les amb els seus usos 

mostrar per mitja del tacte, la 
pluja 
 
 
 

Escriure i dibuixar un conte 
Realitzar el conte 
 
 
 
 
 
 
 

adquirits per elaborar un conte 
per infants cecs o més petits per 
explicar què és la pluja 
 
Escriptura del conte en gran grup 
Realització en petit grup 
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Els criteris d’avaluació 
Quins seran els criteris d’avaluació i quines activitats realitzarem per avaluar? 
Per .decidir i dissenyar les activitats d’avaluació vam realitzar el quadre 3 en el qual 
trobem: 

• A la primera columna els criteris d’avaluació del currículum que estan 
relacionats amb el tema 

• A la columna del mig els criteris d’avaluació desenvolupats que són els 
objectius didàctics que avaluarem  

• Activitats d’avaluació relacionades amb els criteris i els objectius a la columna 
de la dreta 

 
 
Els objectius didàctics, les competències i els cri teris d’avaluació 
A l’inici de la unitat didàctica (pàgina 32) hi podem trobar un quadre que recull els 
aspectes més rellevants, els que considerem que millor poden ajudar al professorat a 
preparar les seves pròpies unitats didàctiques i que sintetitzen els tres quadres 
relacionats fins ara: 
 
 

- 1. les competències (pàg. 22) 
- 2. relació entre continguts, objectius i activitats (pàg. 26) 
- 3. relació entre criteris d’avaluació i activitats d’avaluació (pàg. 30) 
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Quadre 3. La funció de relació en els éssers vius: Criteris d’avaluació 
Criteris del currículum relacionats amb el 

tema 
Què avaluem? Com ho avaluem? 

Reconèixer les principals parts del cos humà i 
relacionar-les amb la seva funció i amb els 
canvis físics que es produeixen al llarg de la 
vida. Identificar semblances i diferències 
entre les persones i valorar la seva diversitat 
física 

Identificar la funció de relació com una de les 
funcions que  permeten rebre estímuls i donar 
respostes 
 
Relacionar la funció de relació amb els 
òrgans dels sentits. 
 
Reconèixer quins són els sentits que recullen 
els diferents estímuls.  
 
Utilitzar tots els sentits en diferents situacions 
 
Identificar d’algunes informacions que donen 
els sentits (fred/calor, rugós/ llis, color, etc.) 
 
Manifestar respecte i solidaritat  per les 
persones amb deficiències sensorials 
 
 

Activitat individual per comparar el què 
pensaven abans i després de realitzar 
l’observació i experimentació  
 
Realització i explicació individual i després en 
petit grup, de dibuixos que recullin la 
seqüència d’estímul – resposta 
 
Autoregulació i regulació en petit grup 
 
Realització i explicació d’una senzilla 
maqueta en petit grup 
 
Aplicació dels coneixements a altres 
situacions 
 
Aplicació dels coneixements adquirits per 
elaborar un conte per infants cecs o més 
petits. 
 
Escriptura del conte en gran grup. Realització 
en petit grup. 
 
Conversa final 
 
 

Valorar positivament la relació entre la salut i 
el benestar de la persona i la pràctica de 
determinats hàbits associats a la higiene, 
l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici 

Valorar positivament l’higiene dels òrgans 
dels sentits 
 
 

Realització d’una conversa  
 
Fer alguna activitat del propi programa 
educatiu 
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físic i el descans 

 

Col·laborar en les tasques del treball en grup, 
contrastant i valorant les explicacions dels 
altres i les pròpies amb respecte 

Comprendre les preguntes formulades i 
buscar respostes elaborant un guió o base 
d’orientació  
 
Participar amb respecte i activament en les 
converses i en el  grup de treball. 
 

Valorar la comunicació i la interrelació amb 
els companys i les companyes del grup com 
a font de coneixement 
 

Comunicar els resultats: oralment, per escrit, 
amb dibuixos, mitjançant una senzilla 
maqueta i per mitja d’un conte  

 

Utilització d’una base d’orientació per a la 
realització d’un experiment amb el sensor de 
so 
 
Fulls d’autoavaluació del treball realitzat en 
grup 
 
Activitats de regulació a les posades en comú 
de les diferents activitats 
 
Elaboració i explicació dels dibuixos, de la 
maqueta i del conte 
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Unitat Didàctica 1. La funció de relació: els ésser s vius interaccionen amb el medi 

Plou! Què sentim?  

Aquesta unitat didàctica ha estat pensada per al cicle inicial de primària.   

El model teòric que volem ajudar a construir és el model d’ésser viu tot i que en alguns moments es fan referències al model matèria 

Volem que sigui una UD que el professorat pugui adaptar de manera flexible perquè considerem que la participació activa de l’alumnat i 
l’expressió contínua de les seves idees i interessos sobre el tema ha d’orientar el desenvolupament de les activitats.  Només així implicarem a 
l’alumnat en el seu propi aprenentatge, portant a terme una contínua interacció i regulació que ajudi tothom, sigui quin sigui el seu punt de 
partida, a construir coneixement. 

La unitat didàctica conté: 
-els referents curriculars que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar-la  
-les orientacions didàctiques que considerem imprescindibles per tal de portar a terme un treball competencial. 
-exemples de les activitats realitzades per els/les alumnes 
-referències a fulls destinats a l’alumnat  en format word que es poden trobar a l’enllaç “treballs per a l’alumnat” 
-referències de la bibliografia utilitzada en el desenvolupament de la unitat didàctica 
 
Tot i que aquesta unitat ha estat experimentada amb nens i nenes de segon curs de primària , considerem que és adaptable a altres nivells 
propers donat que és una unitat de programació oberta; no cal portar a terme totes les activitats, poden variar sempre que se segueixi el cicle 
d’aprenentatge (exploració d’idees prèvies, introducció de nous continguts, estructuració de coneixements i activitats d’aplicació) 

 Les activitats són un exemple del que considerem que ha de ser una activitat competencial des del punt de vista de les ciències experimentals 
com a àrea que orienta la seqüenciació 
  

(...) orientacions didàctiques pels/ per les  mestres  
(...) exemples de fulls utilitzats amb l’alumnat i d’algunes activitats realitzades 
(...) fulls de treball, en format word, a l’enllaç “treballs per a l’alumnat”  
(...) bibliografia utilitzada en la unitat didàctic a 
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Competència global que es vol ajudar a desenvolupar  en l’alumnat: 

Capacitat per utilitzar els coneixements científics per identificar preguntes investigables sobre els fenòmens naturals i obtenir resultats a partir 
dels experiments que ajudin a comprendre el món i a procurar la conservació de la salut. 
 

Model teòric que es vol ajudar a 
construir: 
Ésser viu.  

  

Nivell d’aplicació: 1r. Nivell de cicle inicial    

Àrea que orienta la seqüenciació :  
Coneixement del medi natural, 
social i cultural 

 

Altres àrees que es treballen: 

- llengua catalana 

- plàstica 

 

Durada: 12 sessions; quatre d’1 hora i vuit d’1 i mitja 

 

 

Objectius d’aprenentatge 

 

Competències 

 

Criteris d’avaluació 

 

Adquirir coneixements sobre l’ésser 
humà tot construint el model d’ésser 
viu.  
 
Identificar les parts del cos que 
permeten la relació amb el medi 
 
Identificar algunes de les 
informacions que rebem a traves 
dels sentits 
 
Imaginar, observar, reflexionar i 

Coneixement i interacció amb el 
món físic: 

 
Utilitzar el coneixement científic per 
comprendre situacions properes 
relacionades amb la conservació 
dels recursos naturals i per prendre 
decisions coherents per actuar amb 
aquest coneixement.  
 
 

Reconèixer quins són els sentits que recullen els diferents 
estímuls.  
Utilitzar tots els sentits en diferents situacions 

Identificar d’algunes informacions que donen els sentits (fred 
/calor, rugós/ llis, color, etc.) 

Aplicar la imaginació, l’observació, la reflexió i l’explicació per 
aprendre 

Explicar oralment, per escrit i gràficament la relació entre un 
estímul i una resposta 
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explicar per aprendre 
 
Explicar oralment i per escrit i 
expressar gràficament la relació 
entre un estímul rebut a traves dels 
sentits i una resposta. 
 
Descriure, explicar i justificar de 
forma molt inicial els treballs 
realitzats 
 
Manipular el comptagotes, la lupa 
de mà i iniciar-se a l’ús de la lupa 
binocular i la càmera Motic 
 
Cooperar en el grup de treball i les 
converses 
 
Entendre la interacció amb els 
companys i les companyes com a 
font de coneixements 
 
Implicar-se en l’estalvi de l’aigua 
 
Respectar i sensibilitzar-se envers 
les persones amb deficiències 
sensorials 
 
Aplicar els coneixements adquirits a 
altres situacions 
 
 

Comunicativa lingüística 
Expressar idees a través de  la 
conversa i de l’exposició dels 
treballs fets 
 
Expressar-se oralment fent  
descripcions i justificacions 

Comunicativa artística: 

 Dibuixar per expressar i comunicar 
idees. 

Aprendre a aprendre:  

Utilitzar la imaginació, les pròpies 
preguntes i la reflexió per continuar 
aprenent 

Aplicar el treball individual i en grup 
cooperatiu per fer un aprenentatge 
més eficaç 

 

Autonomia i iniciativa personal:  

 
Capacitar per  transformar les 
idees en accions 
 
Desenvolupar habilitats personals 
(autoestima, autocrítica, 
autoaprenentatge, iniciativa...) que 
afavoreixen les relacions 
interpersonals 

Utilitzar de manera molt senzilla la descripció, la explicació i 
l’argumentació en els treballs que es realitzin 

Utilitzar correctament el comptagotes, la lupa de mà i iniciar-se en 
l’ús de la lupa binocular i la càmera Motic. 

Participar amb respecte i activament en les converses i en els  
grups de treball. 

Participar en l’estalvi d’aigua 

Valorar positivament la higiene dels sentits 

Manifestar respecte i solidaritat  per les persones amb deficiències 
sensorials 

Aplicar els coneixements adquirits a altres situacions 

  
 Valorar individualment que l’infant ha assolit els objectius de 

manera: 
Pertinent,  completa, coherent, precisa en l’ús del llenguatge, 
creativa, col·laborativa 
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Continguts 

Identificació dels òrgans dels sentits 

Reconeixement de les informacions que arriben pels sentits 

Identificació dels sentits com a productors d’estímuls que provoquen respostes 

Imaginació, observació, reflexió i explicació  

Expressió oral, escrita i gràfica del coneixement adquirit  

Descripció, explicació i justificació 

Utilització del comptagotes, de la lupa de mà i iniciar-se en l’ús de la lupa binocular i el programa Motic 

Interès per participar en les converses i en el grup cooperatiu 

Reconeixement de la importància de l’estalvi de l’aigua 

Identificació de la necessitat de la higiene per poder mantenir una vida saludable 

Reconeixement de les diferències sensorials de les persones 

Aplicació dels coneixements adquirits 
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1a. sessió  1h 30m  grup classe  
Fase d’exploració d’idees prèvies 
 
La unitat didàctica (UD) s’inicia amb activitats ab ans, durant i 
després de ploure. Aquesta seqüència es reparteix e n dues 
sessions. 
La 1a sessió és adient fer-la un dia que estigui pl ovent, per 
això cal tenir-la preparada des de l’inici de curs i desenvolupar-
la el dia adequat.   
La sessió es realitza primer dintre de l’aula (aban s de ploure) i 
després fora (durant la pluja). 
 

Plou! Què sentim?  
 
Comencem la UD amb una pregunta: Plou! Què sentim? 

 
El  fet  de  començar  amb  una  pregunta  comporta :  
- activar  tot  allò  que els infants saben 
- centrar  el  tema a treballar.  
- assenyalar als nens i a les nenes els objectius 

proposats 
- crear un escenari 
Sovint cal afegir noves preguntes que van reconduin t, 
centrant, desenvolupant,... Les noves preguntes, qu asi 
sempre, es formulen a partir de les respostes dels infants o 
sorgeixen dels mateixos nens i nenes ja sigui en fo rma de 
pregunta o d’afirmació que reconvertim en pregunta però 
sense oblidar que tot està determinat pels objectiu s 
d’aprenentatge que ens hem proposat. 

 
Com sabem què plou? Quin gust té l’aigua de la pluj a? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les respostes mostren quins són els coneixements pr evis 
dels nens i de les nenes i indiquen el punt de part ida de la 
seqüència d’aprenentatge. 
 
Cal sortir al patí, a l’hort, a un jardí proper, a una plaça... i sentir 
l’aigua de la pluja a sobre del cos, sentir el soroll de l’aigua que 
cau sobre la terra, sobre la teulada, sobre... El color del cel, de 
la terra, els bassals, les gotes de pluja sobre de les fulles dels 
arbres o dels bancs o com cauen als bassals,...  
Proposem tancar els ulls per adonar-nos del que sentim, 
 

 què sentim amb l’oïda? I amb el tacte?  
 
Després insistir en el  
 

què podem observar mirant ? 
 
Convé oferir diferents propostes als infants per ta l que 
utilitzin al màxim tots els sentits, donat que cal d’ajudar-los 
a ser conscients i adonar-se que sempre s’ utilitze n tots els 
sentits i que un dia de pluja és ideal. 
 

- Perquè ens mullem. 
- Les gotes es noten a la galta, a la mà, a la pell. 
- Estàs al llit tranquil·leta i sents el soroll de l’aigua de la pluja. 
- Veiem els núvols. La gent camina amb paraigües, botes i 

xubasquero. 
- Quan fan trons ja sabem que plourà perquè després per la 

finestra veus que plou o cau pedra. 
- L’aigua de la pluja té gust com a aigua del mar. 
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És recomanable sortir amb algunes lupes de mà, pots  lupa, 
càpsules de Petri perquè els infants puguin recolli r i observar 
les gotes d’aigua; algun petit invertebrat, com cuc s de terra, 
cargols,... si són visibles. Poden fer també unes f otos de les 
gotes d’aigua que s’utilitzaren la tercera sessió i  convé deixar 
un recipient per poder recollir l’aigua de la pluja . 
 

Cal recordar als nens i a les nenes que per veure bé per la lupa de 
mà cal acostar-la al objecte o ésser que volem mirar, sense tocar-lo 
i tot seguit anar-li-ho allunyant 
fins que es vegi bé.  

 
L’ús adequat de la lupa de 
mà és un procediment que 
cal ensenyar als infants i 
que cal que vagin assolint. 
    

 
         
 

               

2a. sessió   1 hora 30  m grup classe  
Fase d’introducció de nous continguts 
 
La sessió està dedicada al sentit del gust però aba ns cal incidir 
en la necessitat de tenir cura de l’aigua i tancare m la recollida 
de les idees prèvies dels infants iniciada el dia a nterior. 
La sessió és fa primer fora de l’aula i després a l ’aula. 
Aquesta sessió és convenient realitzar-la quan hagi  acabat de 
ploure. Al sortir fora de l’edifici escolar tornem a preguntar 
amb la mateixa finalitat que a la sessió passada: 
 

Quan acaba de ploure quines coses fan olor?  
Com ho notem?  

 
Aquestes són algunes de les respostes dels infants: 

 
 
 

 
 
A continuació agafem el recipient que havíem deixat la sessió 
anterior per recollir l’aigua de la pluja i el portem a l’aula.  
Però aprofitant que som fora podem conversar amb els infants de si 
tenim algun sistema de recollida d’aigua de la pluja a l’escola o en 
tenen algun a casa seva. En el cas que n’hi hagi a l’escola podem 
parlar de: 
  

Podem aprofitar l’aigua de la pluja?  
Com seria un recipient què ens permetés aprofitar l ’aigua de la 

pluja? On el posaríem?  
 

Les respostes són: 
 

- Olorem les flors perquè l’aigua va bé per les flors. 
- La terra, la gesta fan olor. 
- Amb el nas 
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Considerem que és necessari fer veure als infants q ue cal tenir 
cura de l’aigua perquè és un bé escàs.  
Pot sortir aquí tota una línia de treball centrada en el reciclatge 
i neteja de l’aigua. En el nostre cas ens centrem e n el sentit del 
gust. 
 

Quin gust té l’aigua de la pluja?  
 

A la primera sessió els infants havien dit: 
 
 
 
 
Fem un tast de l’aigua recollida. Repetim la pregunta tot afegint: 
 

 
Té gust dolç o salat?  
És àcida o amarga?  

 
A continuació hi ha algunes respostes: 

 
 
 
 

Entre tots arriben a la conclusió que pel sentit de l gust i a 
través de la llengua es pot saber que l’aigua de la  pluja es pot 
beure i què no té gust, ni dolç, ni salat, ni àcid,  ni amarg. 
 
Ja hem dit que la UD està dedicada la funció de rel ació però 
aquí es podria relacionar també amb la funció de nu trició i fer 
veure als infants la importància de beure aigua. 
 
 
3a. sessió   1h 30 m. mig grup classe  
Fase d’introducció de nous continguts 
 
Aquesta sessió està dedicada al sentit de la vista i treballem 
alguna de les propietats de l’aigua: la mida, la fo rma, el color, 
la distància i la velocitat en que es desplacen (ca uen) les 
gotes.  
La sessió la realitzem integrament a l’aula. 
 

De quin color és l’aigua?  
 

Els infants havien dit, el primer dia: 
 
 
 
 
Miren l’aigua que havíem recollit de la pluja, l’aigua que cau de 
l’aixeta, l’aigua que tirem des del comptagotes, des de la xeringa, 
omplen un got d’aigua i veuen que sembla verda perquè les taules 
són verdes i podem veure el color a traves d’ ella. El mateix passa 
quan la posem en un recipient rosa, o en un pot blau... L’aigua no té 
color, és incolora. 
 

- Com una galleda, de plàstic. 
- Sota d’un desaigua. 
- Per rentar-nos les mans, la cara. 
- Per rentar plats. 
- Per regar les plantes, el jardí. 
- Així no gastem tanta aigua i la podem aprofitar. 
- Per posar aigua als peixos de la peixera. 

      -    No té gust a res. 
- A sal. 
- Com a aigua del mar. 
- Es pot beure. 
- No, no es pot beure. 

     -     No té gust. No és dolça, ni salada 
- Està freda 
- No té gust fort 
- És bona 
- És pot beure 

- L’aigua és blava i les gotes també. 
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Un altre procediment que es treballa en aquesta ses sió és l’ús 
del comptagotes. Cal dir als infants que el comptagotes es posa 
dins de l’aigua i després es pressiona la caputxa de goma que hi ha 
a la part superior, d’aquesta manera puja l’aigua, a continuació 
tornem a pressionar la caputxa i comencen a caure les gotes per la 
part estreta i foradada (amb forma de capil·lar).  
 

Desprès de treballar això els infants diuen respecte del color de 
l’aigua: 
 
 
 
 
 
 
 

Les idees prèvies dels infants són força persistent s i 
segurament passat un temps i fora d’aquest context ens 
tornaran a dir que l’aigua és blava i caldrà tornar  a treballar-ho 
recordant el que hem observat i experimentat. 
 

Quina forma té una gota d’aigua?  
Com són les gotes?  

 
Demanem als nens i a les nenes que dibuixin una gota d’aigua. Full 
de treball núm. 1. Recordem que els fulls de treball són 
suggerits. 
 

Com són les gotes? 
Dibuixa les gotes d’aigua 

Com penses que són les gotes?  
Com pensés que són les gotes 
després d’haver experimentat i 
observat? 

 

 
Els infants dibuixen quasi sempre les gotes allarga des, en 
forma de llàgrima.  
                                                   
A la primera sessió van poder veure com eren les gotes d’aigua que 
estaven sobre les fulles. Cal recuperar les fotos que van fer la 
primera sessió i tornar-les a mirar per apreciar millor quina forma 
tenen. 
A la classe es reprodueixen aquelles gotes amb el comptagotes i 
les deixem caure sobre una safata o sobre una capsula de Petri. 
Ens plantegem com podem veure millor aquestes gotes, després de 
veure-les a ull nu, i decidim utilitzar la lupa de mà i la lupa binocular. 
A la lupa binocular els infants van per parelles i després d’haver-les 
vist tots es parla del que han vist: de la forma de la gota. 

 
- L’aigua es veu rosa perquè el plat és rosa. I l’aigua és 

incolora. 
- Es veu vermell perquè és incolora i la gerra és vermella. 
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Totes les gotes són arrodonides o esfèriques?  
 
 
 
 
 
 
 
Seguidament fan algunes captures-fotografies amb la Moticam. 
Cada infant fa la seva captura i la guarda a la seva carpeta. 
 
 

           
 
Ara és el moment d’acabar el full de treball, si hem decidit fer-lo. 
 
Recordem que les gotes són esfèriques a conseqüènci a de la 
tensió superficial.  Una gota abans de caure del co mptagotes o 
de l’aixeta... té forma d’esfera que penja de la re sta de l’aigua 
(semblant a una llàgrima) però així que cau ja adqu ireix la 
forma d’esfera. 

Aquesta sessió és molt procedimental. Fem servir el  
comptagotes, la lupa de mà i la lupa binocular i fe m captures- 
fotografies amb la càmera Moticam. 
 
En aquesta adreça es pot trobar el manual de funcio nament de 
la lupa binocular i a la pàgina 12 s’explica com en focar-la. 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manua llupafebre
r07.pdf 
 
El manual de la càmera MOTIC es troba a la següent adreça: 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manua lcameram
1000feb07.pdf , On s’explica com fer captures-fotografies. 
 
La lupa binocular i la càmera MOTIC es poden demana r en 
préstec al CESIRE – CDEC. Aquesta és la seva adreça  
telemàtica: http://www.xtec.net/cdec/  
 
Considerem que aprendre a utilitzar correctament el  
comptagotes, la lupa de mà o la lupa binocular i fe r les 
captures és difícil amb tot el grup classe, sinó s’ ha introduït 
abans. Amb mitja classe es  pot ajudar millor i ate ndre a tota la 
diversitat de l’alumnat. 
Tot el grup arriba a la conclusió que pel sentit de  la vista i a 
través dels ulls hem pogut saber que l’aigua és inc olora i que 
les gotes són esfèriques.  
 
 
4a. sessió  1h. grup classe 
Fase d’introducció de nous continguts 
 
A la quarta sessió es treballa el sentit de l’olfac te i l’olor. La 
sessió es fa integrament a l’aula. 
 

 
- Les gotes són rodones 
- Tenen com una panxa. 
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Com és que les plantes fan tanta olor després de pl oure?  
 
A la segona sessió quan vam sortir al pati, després de ploure, els 
infants es van adonar que les plantes estaven molt verdes i que 
feien més bona olor, en especial les plantes aromàtiques. 
 
Fa temps vam posar a la premsa unes branques de men ta i 
romaní (encara que podria ser qualsevol altra plant a aromàtica 
o flor) que havíem agafat del nostre pati. Ara és e l moment de 
tornar-les a posar a l’abast dels nostres infants!  
És necessari tenir suficient material per tal que t ots i totes 
puguin participar. 
 
Al treure les branques de la premsa els nens i les nenes diuen que: 
 
 
 
 
 
 
Preguntem si encara fan tan bona olor, com el dia de després de la 
pluja i responen que no.  Preguntem que podem fer i decidim entre 
tots mullar-les amb gotes d’aigua simulant la pluja. Les fulles 
seques comencen a trencar-se quan comencem a manipular-les i 
per fer-les més petites les posem al morter i les piquem amb la mà 
de morter. Es queden en trossets molt petits. Quan estan ben 
picades els hi tirem gotes d’aigua amb el comptagotes i olorem.  
Olorem, també, l’aigua que tirem i ens adonem que no té olor. Quan 
un material no té olor diem que és inodor. 
Les plantes amb les gotes d’aigua fan més olor però no tanta com 
el dia que vam sortir al patí després de ploure. 
Algú diu que si fem vent amb la mà és nota més olor. És veritat! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre tots diuen: 
 

 
 
 
 
 

 
En aquesta sessió s’ha arribat a la conclusió que p el sentit de 
l’olfacte i a través del nas podem saber que l’aigu a de la pluja 
és inodora i que de les plantes surt més olor si es tan mullades 

 
 Estan seques i fan bona olor. 

De les plantes surt més olor si estan una mica mullades i 
encara es nota més s’hi ha vent. El vent porta l’olor millor fins 
al nas. Al nas arriben parts molt i molt petites (partícules) que 
no veiem. 
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i es nota més aquesta olor si fa vent. D’altra band a també s’ha 
introduït el concepte de partícula. 
 
 
5a. Sessió  1h.  mig grup classe  
Fase d’introducció de nous continguts 
 
A la cinquena sessió treballem el sentit de l’oïda i els sons.  
La sessió pot realitzar- se dintre o fora de l’aula . 
 

L’aigua de la pluja fa soroll. Sobre on fa més soro ll?  
 
Els nens i les nenes saben que l’aigua de la pluja fa soroll quan 
cau. A la conversa inicial els infants havien dit: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quan responen la pregunta els infants diuen que si cau sobre la 
teulada metàl·lica que hi ha sobre la porta de l’escola se sent més 
soroll que si cau sobre el recipient de plàstic on vam recollir l’aigua i 
que sobre la terra del pati. 
 

Com es pot comprovar?  
 

 
 
 

L’Ecodad és un captador de dades que compta amb tre s 
sensors interns: temperatura, so i il·luminació. 
Es pot trobar en la següent adreça el manual d’ús a mb tota la 
informació. Aquest aparell també està en préstec al  CESIRE-
CDEC. 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manua lecodadm
arc07.pdf 
 
Cal decidir també amb què tiren l’aigua perquè faci l’efecte de la 
pluja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opten per la regadora.   
 
Tot seguit s’organitza la feina i una bona manera de fer-ho és 
elaborar un guió o senzilla base d’orientació per anar seguint a 
l’hora de fer l’experiment: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sentim el soroll de la pluja amb les orelles. L’aigua fa clic, 

clic. 
- Estàs al llit tranquil·leta i sents el soroll de l’aigua de la 

pluja. 

 
- Agafem la gravadora, però es pot mullar. Li posem el 

paraigües a sobre. 
- Amb el que tenies l’altre dia allà (Ecodad) 

- Una mànega 
- Una ampolla 
- Una dutxa 
- El comptagotes 
- Una garrafa 
- Un pot 
- Una regadora 
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Primerament es comprova amb oïda la hipòtesi feta i després es fa 
la mesura amb l’Ecodad. 

 
Per últim comproven si la hipòtesi és o no 
correcta mirant la gràfica resultant i la 
comentem entre tots.   
La única variable que hi ha en aquest 
experiment és el material sobre el que 
tirem l’aigua. La distància des de la que 
la tirem ha estat sempre la mateixa i 
s’ha tirat sempre des de la regadora.  
 
Ho han encertat totalment!. Guarden la 
gràfica a la carpeta de classe juntament 
amb un petit comentari. 

 
Hem fet la gràfica de barres perquè creiem que a aq uesta edat 
els nens i les nenes ho poden entendre amb més clar edat ja 
que és més visual i poden comparar les barres millo r. 

Aquesta activitat es centra en el sentit de l’oïda i abans de 
utilitzar els sensor de so fem que els nens i les n enes escoltin 
perquè considerem que és molt important que s’adoni n que 
ells amb els seus sentits recullen molta informació  del seu 
entorn, en definitiva: són el millor sensor!. 
En aquesta ocasió van fer l’activitat tots junts pe rò també es 
pot fer per grups. 
Els infants no havien utilitzat amb anterioritat l’ Ecodad, tot i 
que coneixien quin tipus d’interfície és. La seva f eina va ser 
prémer tres vegades el botó, entendre la gràfica i fer el 
comentari entre tots. 
 
En aquesta sessió han arribat a la conclusió que pe l sentit de 
l’oïda i a través de les orelles podem saber la int ensitat dels 
sorolls. I també que tenim aparells que ens ajuden a comprovar 
les nostres percepcions. 
 
6a. Sessió  1h  mig grup classe 
Fase d’introducció de nous continguts 
 
Aquesta sessió està dedicada al sentit del tacte. S ’analitza com 
un estímul extern (gota d’aigua o glaçó) sobre l’òr gan del sentit 
del tacte, la pell, capta la temperatura, la textur a, la pressió... i 
a través del sistema nerviós que ho interpreta dóna  una 
resposta que produeix un moviment.   
Fem la sessió a l’aula. 
 

Com és que sabem que ens ha caigut una gota?  
 

El primer que cal fer és organitzar els grups cooperatius. Aquesta 
organització servirà per la resta de sessions d’aquesta UD. 
 

1.- omplim la regadora d’aigua 
2.- tirem l’aigua sobre la safata de plàstic 
3.- premem al botó verd de l’Ecodad 
4.- tornem a omplir la regadora 
5.- tirem l’aigua sobre la safata metàl·lica 
6.- premem al botó verd de l’Ecodad 
7.- omplim la regadora  
8.- tirem l’aigua al terra 
9.- premem el botó verd de l’Ecodad 
10. aboquem les dades obtingudes a l’ordinador 
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L’organització de la classe en grups cooperatius és  
indispensable per afavorir la interacció de tots el s/les alumnes 
i fa més fàcil la construcció conjunta de coneixeme nt; al 
mateix temps afavoreix la gestió d’aula, ajuda a mi llorar 
l’autonomia dels alumnes, assegura la participació de tot 
l’alumnat en el treball de grup i facilita l’atenci ó a la diversitat.  
Els càrrecs assignats poden variar segons les neces sitats de 
l’activitat. En aquest cas hem triat els de materia l, portaveu, 
organitzador/a i neteja. La feina que farà cada un dels membres 
del grup és decideix entre tots. 
 

Aquests infants són de 1r 
de cicle inicial i tot just 
comencen a treballar per 
grups cooperatius per tant 
necessiten sovint el suport 
de la mestra per recordar 
les seves funcions. 
En aquest cas s’utilitza el 
llenguatge gràfic, fan un 
dibuix. 
 

 
Què ens passa per dintre?  

 
S’inicia tapant els ulls del nen o de la nena i tirant una gota d’aigua 
a un dit de la mà, a la galta, al braç, al peu... També es pot fer amb 
un glaçó o fent pressió amb un dit sobre un dels seus dits. 
 
I preguntem: 
 

 

Com sabem que ens ha caigut una gota a la mà, o al peu, o 
a...? 

Com sabem què tenim un glaçó a sobre de la mà? 
Què ens passa per dintre per saber-ho? 

Què fem després? 
 

Demanem als infants que dibuixin la seva silueta en un paper o bé 
els hi donem la silueta d’un nen o una nena. Full de treball núm. 2 
i 3.   
  
Aquests dibuixos de nen i de nena són del llibre: G eneralitat de 
Catalunya. Departament d’Ensenyament (1993) Project e 
Ciència 6/12 Cicle inicial 1a part. Guia del profes sor. Barcelona. 
Pàgs. 157 i 158  
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És un treball on és necessari 
utilitzar la imaginació perquè els 
infants no saben gaire del tema 
però posen en marxa allò que els 
hi sembla possible amb ajuda de 
la lògica.  
Al principi potser només apareix 
un punt de partida i una línia que 
arriba al cervell i res més, sense 
resposta a l’estímul. Cal donar 
temps als infants per pensar, 
discutir i refer... 
 
Expliquen la seva primera feina així: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tot cas insistim: Què heu fet després?  Per què? Què surt?  
I van afegint al dibuix, va sortint el retorn: L’hem eixugada amb el 
mocador, amb la mà... 
 
Cada infant explica què ha fet en petit grup, poste riorment 
poden afegir, refer... el seu dibuix amb allò que h an sentit dir 
als altres companys i companyes. És la seva autoreg ulació. 
Són ajudats per les preguntes, les explicacions i l es demandes 
d’explicacions del docent i dels companys i company es.              

                           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta activitat del treball d’estímul i resposta amb el sentit 
del tacte es pot fer amb qualsevol altre dels senti ts. 
 
En aquesta sessió estan aprenent que pel sentit del  tacte 
poden saber la temperatura, la textura i la pressió , què aquesta 
informació qualitativa és entesa pel cervell que pr ovoca la 
resposta. 
 
 
 
 

- La sensació de la gota fa com un camí per dintre 
(assenyala el canell) i comença a pujar pel braç i va més 
amunt fins al cap. 

- El pes de la gota arriba al cervell. 
- El fred de la gota arriba al cervell. 
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7a sessió  1h 30m mig grup classe 
Fase d’introducció de nous continguts 
 
L’objectiu és el mateix que a la sessió anterior pe rò ara els 
infants treballen en equip i s’han de posar d’acord  en com fer 
la tasca.  
La sessió és dintre de l’aula 
 

 
Com és que sabem que ens ha caigut una gota?  

Què fem després?  
 

Cada grup es posa a treballar i elabora un nou dibuix. 
 

               
 
El o la portaveu explica al gran grup el que han fet i per què. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

              
 
La mestra formula preguntes que faciliten la regulació del petit grup 
i el gran grup aporta tot allò que pugui ajudar a millorar el treball 
realitzat.  
 
 
 
 
 

- Aquest és el circuit d’informació que fa la gota. Puja per 
aquest braç i baixa per l’altre i amb el mocador s’eixuga la 
gota. 

- La gota està freda i el sentit puja per un camí pel braç, pel 
coll i al cervell i amb l’altra mà la trèiem perquè està freda. 

- El camí ha d’arribar fins al cervell. 
- I també sortir. 
- Les línies han de ser de colors diferents. 
- Els camins de les sensacions no poden sortir fora del cos. 
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I els grups fan les modificacions adients. 
 

 
 

Quan ja s’han fet les darreres 
esmenes comencen a pensar 
materials (de rebuig i d’altres) 
per fer la maqueta. Es decideix 
utilitzar paper d’embalar per 
dibuixar les siluetes i llanes, 
fils, papers, cel·lo de colors, 
botons, fils de plàstic... per la 
resta.  
El més difícil de triar és el 
materials que representi el 
cervell, perquè ha de ser tou . 

Els diferents grups diuen que ha de ser:  
 
 

   
 
 
 
 
Considerem que aquesta sessió ha de ser amb mig gru p classe 
perquè cal ajudar als infants a reflexionar i a evo lucionar el seu 
aprenentatge. Per altra banda afavoreix l’atenció a  la diversitat. 

           
L’alumnat està treballant en equip cooperatiu i aix ò els acosta 
a l’aprenentatge social, afavoreix la col·laboració  i 
l’aprenentatge entre iguals. 
 
 
8a. sessió  1h.30 m grup classe 
Fase d’introducció de nous continguts 
 
L’objectiu és el mateix que a les dues sessions ant eriors. 
Continuen treballant en equip. Al final, un cop aca bada la 
maqueta, han de descriure, explicar i justificar el  seu treball al 
nivell d’un infant de 6-7 anys. 
La sessió es fa dintre de l’aula 
 

Com és que sabem que ens ha caigut una gota?  
Què fem després?  

 
Els infants fan el seu treball final. 
Acabada la maqueta expliquen el que han fet, aquests són alguns 
exemples: 
 

- paper de seda de color rosa o blanc arrugat 
- una esponja rosa 
- unes llanes vermelles  
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Aquesta part de UD ha estat llarga, 3 sessions: 
1) els infants han fet una reflexió i un dibuix ind ividual 
2) que han explicat al seu petit grup 
3) han revisat individualment el seu treball, despr és de      

escoltar als companys/es 
4) el petit grup s’ha posat d’acord i han fet un al tre dibuix 
5) que han explicat al grup gran 
6) el petit grup ha modificat a partir de l’ajuda d els altres 
7) el petit grup ha fet la maqueta. 
És un procés llarg però que facilita l’autoregulaci ó, 
l’aprenentatge social i entre iguals, tothom aprèn de tothom.  
 
Han après, d’acord amb la seva edat, a descriure, e xplicar  i 
justificar, estratègies que cal anar treballant per  parlar de 
ciències. 
 
 

- Aquí està el gel i aquesta línia és la sensació de fred que 
puja al cervell i després el cervell avisa per aquesta línia a la 
mà que tregui el gel. 
El gel és el cel·lo  blanc. La línia que va al cervell és el cel·lo  
negre i la que baixa a la mà és de cel·lo groc. El cervell és 
l’esponja rosa perquè el cervell és tou. 
 
- A una nena li ha caigut una gota d’aigua a la mà esquerra. 
La informació li ha anat al cervell. En el cervell ha pensat que 
li ha caigut una gota. I el cervell li diu que se l’ha de treure. El 
cervell li diu que se la tregui. 
La gota és de paper blau, la línia de la informació és de color 
verd i la línia que torna és de plàstic rosa i a la mà té un 
mocador per treure’s la gota. El cervell és de paper de seda 
rosa arrugat. 
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9a. Sessió   1h. 30 m. grup classe 
Fase d’estructuració dels coneixements 

 
Com sabem què són trons?  

 
Aquesta sessió és d’estructuració i d’avaluació  
Es presenta als infants un full de treball en el qu al han de 
aplicar els coneixements adquirits a una altra situ ació, molt 
semblant a l’anterior però ara referida a l’oïda. 
La sessió és dintre de l’aula. 
 
Full de treball núm. 4, 2 i 3 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Acabada l’activitat es dediquen uns minuts a parlar de com tenir 
cura del cos i més concretament del òrgans dels sentits, per això 
disposem de diferents materials educatius a l’abast a EDU 365:  
 

 
Després de veure’n algun recomanem conversar amb el s 
infants del que acabem de veure i de la necessitat de la 
higiene. 
El primer material és un conte electrònic que perme t tractar de 
manera més general la necessitat de rentar-se les m ans i de la 
higiene de la pell i de la resta dels òrgans. Si le s mans estan 
brutes es pot emmalaltir!. També disposa d’uns full s de treball 
que es poden fer en paper. 
El segon es concreta en la higiene de l’orella. 
 
10a. Sessió  1h 30 m grup classe  
Fase aplicació de coneixements 
 
La sessió comença amb una pregunta relacionada amb 
l’herència. Tota la UD està dedicada a la funció de  relació, en 
aquesta sessió dediquem una mica de temps a la func ió de 
reproducció. 
Després pensarem com podem explicar als infants cec s o a 
nens i nenes més petits que han après de la pluja. 
 

 

El Sr. Sabó i el seu Súper Ull 
http://www.edu365.cat/nobadis/sabo/index.htm. Que explica la 
necessitat de rentar-se sovint les mans. 
 
I d’higiene de l’orella a: 
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/6_8/otitis_higiene.html 
 

Plou! Què sentim? 
 
Un infant surt de casa seva un matí per anar la l’escola i sent 
trons. 
 
Com s’adona que són trons? Com li arriba aquesta informació? 
Què passa dintre del seu cos que l’indica què allò que sent són 
trons? 
 
Dibuixa-ho a la silueta que hi ha darrera del full 
 
Què pensa que està passant? 
 
 
Què fa quan sent els trons? Què passa dintre del seu cos per què 
ho faci? Com decideix fer-ho? 
 
Dibuixa-ho a la silueta que hi ha darrera del full 
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Algú de la nostra família porta ulleres?  
 

Conversem sobre el fet que hi ha persones de la mateixa família 
que porten ulleres.  De vegades els avis i àvies en porten i els 
pares (els seus fills i filles) també i fins i tot els nens i les nenes, (els 
seus nets i netes). Explicarem que això pot ser conseqüència de 
l’herència igual que ens assemblem en el color del cabell, o dels 
ulls, etc.   

Què sabem de la pluja? (1 part)  
 

A continuació parlem dels infants que no poden veure i què 
necessiten conèixer les coses d’una altra manera, amb els altres 
sentits que no són la vista.  
Sorgeix la pregunta: com podríem explicar el que hem aprés de la 
pluja als nens i a les nenes cecs/cegues? La primera conversa es 
centra en com ho farem? 
 

 
 
 
 
 

 
Seguidament cada grup pensa què vol explicar: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Tot el grup decideix la història a explicar i s’escriu. 
Els grups es reparteixen la feina, ho comencen a  dibuixar. 
A continuació pensen quins materials necessiten. 
Quan ho tenen decidit ho expliquen a la resta de la classe. 
 

 
Els infants fan en aquesta sessió un treball import ant 
d’aplicació de coneixements: volen explicar a altre s nens i 
nenes, cecs i cegues o més petits, el que han aprés  i alhora 
busquen, utilitzant els sentits, materials que els puguin ajudar 
a fer aquesta explicació. Aquests materials han de tenir unes 
propietats determinades. Aquí s’obre la possibilita t de treballar 
el model de matèria al parlar de les propietats del s materials. 
 
Els contes de ciències són activitats didàctiques m olt potents 
quan es fan escriure per fer reflexionar als infant s sobre els 
seus aprenentatges científics i quan els utilitzen per crear la 
seva història. Han de complir alguns requisits: han  d’estar 

- Ho gravem 
- Parlant i pel tacte 
- En un conte 
- Els hi diem 

  
- El cervell ens diu que tenim una gota a la mà, o al braç 
- Les gotes són rodones i tenen com una panxa 
- En els bassals et salpiques d’aigua i et mulles els mitjons 

i ho notes. Has de posar-te botes d’aigua 
- Les gotes surten dels núvols. La pluja cau del cel 
- Després de ploure surt l’arc de Sant Martí i les flors fan 

molta olor 
- L’aigua és incolora i si està en un pot blau sembla blava  
- L’aigua no fa olor i no té gust 

 
- Les gotes han de ser bombolles de plàstic transparent 

(de les que serveixen per embalar). Perquè no tenen 
color i tenen la mateixa forma que les gotes. 

- Les gotes quan cauen fan soroll. De les gotes sortiran 
ratlles que seran el soroll. 

- Les botes de les nenes i els nens han de ser de material 
que no traspassi l’aigua, serà de goma de globus 

- L’escorça dels arbres de plastilina i li dibuixarem les 
ratlles. 

- La terra serà de cartolina ondulada. 
- Els arbres seran de fulles de debò 
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contextualitzat, han d’estar en un entorn i un temp s i 
requereixen uns coneixements científics i lingüísti cs, entre 
d’altres. (Neus Garriga i la Rosa M. Tarin en la se va exposició 
“Fem contes de ciències!” a les II Jornades de Vic:  Les 
ciències a l’educació infantil i primària de l’abri l de 2009) 
 
11a. Sessió  1h. 30 m.  grup classe 
Fase d’aplicació de coneixements 
 

Què sabem de la pluja? (2a part)  
 

A  la sessió dibuixen, 
retallen, enganxen els 
materials que s’havia 
decidit a la sessió 
anterior. 
 
Aquesta activitat està 
relacionada amb 
l’àrea de plàstica. És 
possible que 
s’allargui més d’1 
hora i mitjà.  

 
Finalment es fa la valoració 
del treball individual dintre 
dels grups cooperatius. 
Full de treball núm 5. 
 
 
 
 

12a. Sessió   1 h grup classe 
Fase d’aplicació de coneixements 

 
Ens banyem! Què sentim?  

Què sentim amb l’oïda? I amb el tacte? Què podem 
observar mirant?  

Com sabem que l’aigua està calenta? Quines coses fa n 
olor? De quin color és l’aigua? Com són les gotes d ’aigua 

que ens cauen a la pell?  
 

Aquesta és la darrera sessió, la de tancament de la  UD i 
serveix per avaluar el grau d’assoliment dels apren entatges i 
per fer l’autoavaluació del treball de tots els mem bres del grup.  
Full de treball núm. 6  
Aquesta conversa ens ajudarà a veure quins són els avenços 
que han fet els infant respecte de la primera conve rsa. Les 
preguntes són les mateixes que vam fer la primera s essió. 
 
Aquí hi ha algunes de les coses que han dit els infants: 
 
                                                                                              
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
-     Sentim l’aigua que surt de l’aixeta 
- Notem que ens crema a la pell i posem aigua freda 
- Perquè hi ha fum 
- El cervell ens diu si el sabó olora a llimona o a eucaliptus 

perquè surten unes parts molt, molt petites del sabó que 
arriben al nas. 

- Veiem el tap de la banyera perquè l’aigua és incolora. 
- Les gotes són rodones i tenen un bony. 
- Quan em fico a la banyera em vaig acostumant a l’aigua, 

tanco els ulls i penso que sóc al mar. Estic bé i calenta. 
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Considerem que la valoració és positiva. En primer lloc perquè 
els nens i les nenes han manifestat interès i motiv ació en totes 
les sessions de la unitat pels diferents aspectes q ue anaven 
treballant.  
D’altra banda hem vist una evolució des de la prime ra sessió 
fins a la última pel que fa als coneixements en tot  l’alumnat.  
Pensem que s’han assolit els objectius programats.  
I per últim estimem que els infants han evolucionat  el seu 
model de ésser viu i que a partir d’aquí l’aniran d esenvolupant 
en els successius cursos i al llarg de la vida.  

 
Bibliografia  
 
Arlon, Penelope (2008) Cuerpo. Madrid, Pearson Educación 

 
 

Manuals de la lupa, la càmera Motic i l’ecodad  
 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manuallupafebrer07.p
df 
 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualcameram1000
feb07.pdf,  

 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualecodadmarc0
7.pdf 
 
Materials educatius electrònics  
 
http://www.edu365.cat/nobadis/sabo/index.htm.  
 
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/6_8/otitis_higiene.html 
 

Videografia  
 
http://www.youtube.com/watch?v=-lzSEJPYJOc 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nQ4I2G0BjoA 
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Unitat 2: La matèria: estructura, interaccions i ca nvis 
Justificació 
El segon tema triat i destinat a l’alumnat del cicle inicial ha estat: la matèria, la seva 
estructura, les interaccions i els canvis. El motiu de la tria d’aquest tema respon a la 
idea que és un tema que es treballa a la majoria d’escoles, a l’igual que en el cas de 
l’altra unitat.  
 
Volíem doncs elaborar una unitat didàctica que treballés aquest tema partint del model 
de matèria.  

La nostra intenció ha estat iniciar a l’alumnat en la construcció del model de matèria, 
posant les bases que li serviran per anar avançant posteriorment (veure l’esquema del 
model a la pàgina 18) 

Hem partit de l’estructura interna de l’aigua per arribar a les interaccions que 
provoquen canvis i donar d’aquesta manera una idea de la matèria. Pensem que hem 
d’ajudar a l’alumnat a interpretar i comprendre; a observar com és per fora i a imaginar 
i interpretar com és i el que passa dintre. Aquests han estat els objectius finals que han 
guiat el desenvolupament de la UD 

 

Anàlisi del currículum 
 
L’esquema de continguts conceptuals del currículum (pàg. 19) és vàlid també per 
aquesta unitat. És per aquesta raó que no el reproduïm aquí. 
 
En aquesta unitat didàctica ens movem dintre del model de matèria i treballem alguns 
continguts que ja apareixien en l’esquema, com acabem de dir en el paràgraf anterior. 
 
 
Aprofundir en els continguts conceptuals 
 
A l’hora de elaborar aquesta unitat hem tingut molt presents els quadres de conceptes 
bàsics de materials de la Neus Sanmartí que es troben més endavant. El primer està 
referit a l’estructura o nivell micro i el segon al nivell macro. 
És sobre aquests dos quadres de conceptes que hem bastit aquesta unitat didàctica. 
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Discontinuitat
la matèria està formada 
de ‘partícules’ (parts)

Distibució a l’espai
les parts es distribueixen 
amb més o menys ordre

Inmensurabilitat
les parts són molt, molt 

petites, no es poden veure...

Enllaços (unions)
les parts s’uneixen entre elles 

amb més o menys força

Conservació

EstructuraEstructura
Per quPer qu èè??

Moviment
A l’augmentar la temperatura, 
augmenta la velocitat de les 

partícules i la distància entres 
elles

en els canvis físics les partícules 
(molècules) es conserven (no 
canvia la forma, la quantitat) però 
es reordenen a l’espai...

en els canvis químics les 
partícules bàsiques (àtoms) es 

conserven (no canvia la forma, la 
quantitat) però es reordenen per 

fomar molècules (unions 
d’àtoms) diferents

Conceptes bConceptes b ààsics relacionats amb lsics relacionats amb l ’’estudi dels materialsestudi dels materials : Nivell : Nivell ‘‘micromicro ’’

 

Conceptes bConceptes b ààsics relacionats amb lsics relacionats amb l ’’estudi dels materialsestudi dels materials : Nivell : Nivell ‘‘macromacro ’’

Propietats característiques
(intensives)

duresa, maleabilitat, fràgilitat, densitat, 
forma dels cristalls, punt de fussió...

Substàncies
Com són?

‘Pura’ vs ‘mescla’
homogeneitat/heterogeneitat, 
solucions, substàncies pures

(mètodes de separació)

Propietats no característiques
(extensives)

massa (allò que medeix la balança), 
volum (espai que ocupa)

Estats a temperatura ambient
sòlid, líquid, gas

Classes:
metalls/no metalls; 
àcides/alcalines;...

Canvis físics i químics
Què canvia i què es conserva?

Conservació de les substàncies 
(‘canvi físic’)

en els canvis d’estat, de volum, 
dissolució...

No conservació de les 
substàncies (‘canvi químic’)

canvis de propietats (color, ‘es 
veuen substàncies diferents’,...)

Cicle
Reversibilitat del canvis, 

velocitat…
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Les competències bàsiques  
Una vegada analitzats i desenvolupats els continguts de fets i conceptes vam seguir el 
mateix procés iniciat en la UD anterior, vam incorporar  les competències bàsiques al 
disseny de la UD. 

Vam analitzar quines eren les competències bàsiques que els nostres alumnes havien 
d’adquirir, quines relacionàvem amb el tema i quins eren els objectius que ajudarien 
als nens i a les nenes a assolir-les. 

En el quadre núm. 4  hem recollit els resultats d’aquesta anàlisi. 

Podem veure, a la primera columna les competències bàsiques relacionades amb la 
UD que volíem treballar i a la segona columna com les vam desenvolupar i concretar  
per tal d’apropar-nos als objectius d’aprenentatge. 
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Quadre 4. La matèria: estructura, interaccions i ca nvis. Les competències pròpies de l’àrea 

COMPETÈNCIA CONCRECIÓ DINS LA UD  

Conèixer i comprendre el context natural, social, 
cultural i tecnològic on està immers. 
 

Observar la realitat propera a partir de preguntes i extreure’n conclusions 

Plantejar preguntes investigables sobre 
característiques i canvis observables en els 
materials i en els objectes tecnològics, en els 
éssers vius, en els ecosistemes propers i en la 
Terra vista com a planeta, identificar evidències i 
extreure conclusions que possibilitin prendre 
decisions per actuar. 
 

Comprendre les preguntes investigables plantejades 
Plantejar-se noves preguntes relacionades amb el tema 
Extreure conclusions de les observacions i les activitats realitzades que facilitin l’acció 

Explicar els fenòmens amb ajuda de models, 
verificar la coherència entre les observacions i 
l’explicació donada, i expressar-la utilitzant 
diferents canals comunicatius. 
 

Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els resultats de les observacions i 
experiments realitzats: oral, escrit i gràfic 
 

Participar en la vida col·lectiva de la classe, 
l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats 
socials que afavoreixen les relacions 

Escoltar les valoracions dels companys/es i comparar-les amb les pròpies 
Participar activament i de manera responsable en les converses a la classe 
Comunicar les pròpies idees i escoltar les dels companys/es 



Ana Castillón                                                             Llicència d’estudis curs 2008-09 

 57 

interpersonals. 
 

Comunicar el coneixement après elaborat a infants més petits o d’una altra escola 
 

Actuar en el marc de projectes col·lectius per 
resoldre problemes i millorar la vida de la 
comunitat i per promoure una vida saludable. 
 

Planificar i realitzar senzills experiments. 
 

 
 
 

Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques 

Competències comunicatives  CONCRECIÓ DINS LA UD 

Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre 
espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i 
tecnològics. 

 

Organitzar i comunicar idees del treball fet, a la resta de 
companys i companyes de manera entenedora 

Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les 
TIC per informar, per convèncer, per dialogar. 

 

Comunicar idees utilitzant suports diferents: gràfic, oral i escrit. 
Comunicar informacions per mitja d’una carta. 

Competències metodològiques  CONCRECIÓ DINS LA UD 

Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació 

 

Plantejar-se preguntes i buscar conjuntament el procés que 
cal seguir per tal de trobar les respostes. 
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Utilitzar habilitats de planificació del treball. 

 

Conèixer els objectius d’un treball i planificar els passos 
necessaris per portar a terme la feina 
Utilitzar bases d’orientació per a la realització de treballs 

Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la 
resolució de problemes i la presa de decisions. 

 

Escoltar activament els companys i les companyes i 
interactuar dialogadament amb el grup 
Acceptar les opinions i l’ajuda dels altres respecte als treballs 
realitzats  
Valorar el treball dels altres 

Competències personals  CONCRECIÓ DINS LA UD 

Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i del seu entorn. 

 

Aplicar els coneixements apresos per a fer una capa per una 
nina un dia de pluja. 
Escriure una carta a infants d’una altra escola 

Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i 
creativa. 

 

Realitzar una representació en grup.  
Experimentació de diferents barreges i dissolucions en petits 
grups cooperatius i exposició a tot el grup dels resultats 
obtinguts. 
Treballar de manera responsable i col·laborativa en petit grup 

Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, 
autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals. 

 

Treballar de manera col·laborativa en petit grup 
Expressar la  opinió en petit grup i en gran grup 
Escoltar els companys i les companyes, en petit i en gran grup 
Valorar de forma crítica la feina realitzada 
Distingir i valorar els aprenentatges personals realitzats 
(autoavaluació) 
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Relacionem continguts, objectius i activitats 
Tal com havíem fet a la unitat anterior vam relacionar després els continguts amb les 
competències i les activitats d’aula. 
 
A la primera columna hi ha els continguts del currículum, en aquest cas vam incloure 
també els continguts procedimentals i els relacionats amb els valors.  
 
A la segona columna vam aprofundir en cada un dels continguts dels currículum tenint 
sempre present els quadres de conceptes bàsics de materials de la Neus Sanmartí de 
la pàgina 54. 

A la tercera columna i sota el nom d’objectius i procediments cognitius hi trobem els 
aspectes didàctics, metodològics i/o relacionats amb la organització d’aula que es 
desprenen de la concreció de les competències bàsiques recollides en el quadre 
anterior.  

A la quarta columna estan relacionades les activitats d’aprenentatge de la UD. 

Aquest quadre enllaça els continguts preceptius del currículum amb els objectius 
d’aprenentatge i amb  les activitats que es portaran a terme  a l’aula  
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Quadre 5.  La matèria: estructura, interaccions i c anvis : Relació entre continguts, objectius i proce diments cognitius i activitats 
 

CONTINGUTS DEL 
CURRÍCULUM 

CONTINGUT DESENVOLUPAT OBJECTIUS I PROCEDIMENTS 
COGNITIUS 

ACTIVITAT DAPRENENTATGE 

Observació d’elements i 
fenòmens naturals 

Nomenament o reconeixement de 
diferents llocs on es pot trobar 
aigua. 
 

Recollir les idees prèvies de 
l’alumnat com a punt de partida 
des d’on poder evolucionar 
Identificar els principals elements 
de l’entorn, analitzar les seves 
característiques i interaccions  
Utilitzar diferents formes de 
comunicació 

Conversa o realització d’un mural 
on es puguin veure diferents llocs 
on hi ha aigua. 
 

Observació i descripció 
d’interaccions que produeixin 
canvis en un sistema 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciació a l’ús de la càmera 
fotogràfica 
 
 
 
 
 
 
 

Utilització de instruments 
quotidians i de laboratori per 
iniciar-se en l’estructura de la 
matèria i més concretament de 
l’aigua 
 
 
Al treure calor l’aigua líquida 
canvia a sòlida modificant la seva 
estructura interna i augmentant el 
volum. Observació de que el gel 
ocupa més espai que l’aigua 
líquida 
 
 
 
 
 
Comprovació de si l’aigua gelada 

Imaginar per identificar 
l’estructura interna i alguna de les 
característiques de l’aigua 
 
Utilitzar el llenguatge plàstic 
(dibuix) per representar. 
 
Identificar els canvis produïts per 
les interaccions  
 
Participar activament amb tot el 
grup per acordar com fer les 
representacions i fer-les 
 
Utilitzar el cos per representar 
l’aigua en estat líquid i sòlid 
 
 
 

Buscar la manera de poder 
trencar les gotes d’aigua en parts 
cada vegada més petites. 
 
Imaginar com són les gotes 
d’aigua per dintre i dibuixar-ho 
 
Observació dels canvis que es 
produeixen quan l’aigua líquida 
passa a sòlida. Representació 
corporal d’aquests canvis. 
 
 
 
Organització de grups 
cooperatius i distribució de 
tasques 
 
Realització d’una base 
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Exploració d’algun aspecte de 
l’entorn a partir d’una qüestió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicació oral de les 
observacions realitzades utilitzant 
diferents llenguatges 
 
Manteniment de la neteja i 
col·laboració en l’ordre i l’estalvi 
de materials a l’escola 
 
 
 
 

pesa més que l’aigua líquida. 
 
 
 
 
Deducció de com es produeixen 
alguns canvis en el paisatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observació de la dissolució de 
l’aigua i la sal considerant la 
teoria de les partícules. 
 
Observació de si l’aigua amb el 
sucre, amb la farina, amb el 
pebre mòlt i amb l’oli es dissolen 
o no.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Plantejar-se i resoldre 
interrogants sobre fenòmens i 
elements significatius de l’entorn 
natural  
 
Planificar el treball a realitzar 
mitjançant l’elaboració d’una base 
d’orientació i realitzar-lo 
 
Apreciar el gaudi que comporta 
arribar a trobar explicacions 
racionals dels fets i problemes 
que s’identifiquen en el nostre 
entorn i de la utilitat de l’aplicació 
de procediments i actituds 
científiques. 
 
Participar activament en el treball 
en grup, adoptant una actitud 
responsable, cooperativa i 
dialogant, argumentar les pròpies 
les pròpies opinions i contrastar-
les amb les dels altres. 
 
Utilitzar la llengua com a eina per 
construir coneixement, per 
comunicar-lo i per compartir-lo 
amb els altres, a partir del 

d’orientació per fer l’experiment 
que doni resposta a la pregunta: 
Pesa  més l’aigua gelada què la 
líquida? 
 
Experimentació: interacció 
d’aigua gelada i una roca per 
poder observar si la roca es 
trenca. Realització de la base 
d’orientació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentació de diferents 
barreges i dissolucions en petits 
grups cooperatius i exposició a 
tot el grup dels resultats 
obtinguts. Fer captures - 
fotografies de la dissolució 
d’aigua i sal. 
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desenvolupament de les 
competències comunicatives 
pròpies de l’àrea (descripció, 
explicació, justificació, 
interpretació i argumentació). 
Utilitzar de manera responsable  
les TIC i el material relacionat 
amb l’experimentació tant com a 
eines per obtenir informacions, 
com a instruments per aprendre i 
compartir coneixements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observació, descripció i 
classificació de materials en 
funció d’algunes propietats tots 
relacionant-les amb els seus usos 
 
 
 
 
 
Iniciació al correu electrònic en 
grup i amb ajuda 
 

Distinció entre materials 
permeables i no permeables 

 
 
 
 
Realitzar una capa després 
d’analitzar les propietats dels 
materials. 
 
 
Utilitzar les TIC com a eina per 
compartir coneixements 
 

Observació i experimentació de 
diferents teixits permeables i no 
permeables 
 
Realització d’una capa per una 
nina per tal que no es mulli un dia 
de pluja 
 
 
Escriptura d’una carta explicant  
com és l’aigua a infants d’una 
altra escola 
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Els criteris d’avaluació les activitats que es port aran a terme a l’aula 
Per decidir i dissenyar les activitats d’avaluació vam realitzar el quadre següent en el 
qual trobem: 

• A la primera columna els criteris d’avaluació del currículum que estan 
relacionats amb el tema 

• A la columna del mig els criteris d’avaluació desenvolupats que són els 
objectius didàctics que avaluarem  

• Activitats d’avaluació relacionades amb els criteris i els objectius a la columna 
de la dreta 

 
 
Els objectius didàctics, les competències i els cri teris d’avaluació 
A l’inici de la unitat didàctica (pàgina 66 ) hi podem trobar un quadre que recull els 
aspectes més rellevants, els que considerem que més poden ajudar al professorat a 
preparar les seves pròpies unitats didàctiques i que sintetitzen els tres quadres 
relacionats fins ara: 
 
 

- 1. les competències (pàg. 56 ) 
- 2. relació entre continguts, objectius i activitats (pàg. 60  ) 
- 3. relació entre criteris d’avaluació i activitats d’avaluació (pàg.64) 
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Quadre 6. La matèria: estructura, interaccions i ca nvis. Criteris d’avaluació 
Criteris del currículum relacionats amb 

el tema 
Què avaluem? Com ho avaluem? 

Observar i identificar les propietats 
d’alguns materials i relacionar-les amb els 
seus usos, fent-se preguntes que 
permetin obtenir informacions rellevants. 
 

Identificar l’estructura interna de l’aigua 
 
Comprendre algunes propietats de l’aigua 
líquida i gelada 
 
Identificar els canvis produïts per les 
interaccions. Comprendre la dissolució de 
l’aigua i la sal considerant la teoria de les 
partícules. 
 
Experimentar si l’aigua amb el sucre, amb 
la farina, amb el pebre mòlt i amb l’oli es 
dissolen o no 
 
Plantejar-se i resoldre preguntes tot 
planificant el treball mitjançant l’elaboració 
d’una base d’orientació 
 
Distingir entre materials permeables i no 
permeable 
 

Dibuix de les gotes d’aigua per dintre 
 
Observació dels canvis que es 
produeixen quan l’aigua líquida passa a 
sòlida. Representació corporal d’aquests 
canvis en grup 
 
Experimentació de diferents barreges i 
dissolucions en petits grups cooperatius i 
exposició a tot el grup dels resultats 
obtinguts.  
 
Autoregulació i regulació en petit grup 
 
Realització d’una base d’orientació per fer 
l’experiment que doni resposta a la 
pregunta: Pesa  més l’aigua gelada què la 
líquida? 
 
Activitat  individual on puguin comparar el 
que pensaven i el que pensen després 
d’haver fet l’observació i experimentació 
 
Elaboració de la capa impermeable per a 
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la nina i de la carta 
 
 

Col·laborar en les tasques del treball en 
grup, contrastant i valorant les 
explicacions dels altres i les pròpies amb 
respecte 

Comprendre les preguntes formulades i 
buscar respostes elaborant un guió o 
base d’orientació  
 
Participar amb respecte i activament en 
les converses i en el  grup de treball. 

Valorar la comunicació i la interrelació 
amb els companys i les companyes del 
grup com a font de coneixement 
 
Participar activament amb tot el grup per 
acordar com fer les representacions i com 
fer senzills experiments 

Comunicar els resultats: oralment, per 
escrit, amb dibuixos, representant amb el 
cos. 
 
 

Fulls d’autoavaluació del treball realitzat 
en grup 
 
Activitats de regulació a les posades en 
comú de les diferents activitats 
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Unitat Didàctica 2.  La matèria: estructura, intera ccions i canvis 

Com és l’aigua?  

Aquesta unitat didàctica ha estat pensada per al cicle inicial de primària.   

El model teòric que volem ajudar a construir és el model de matèria. 

Volem que sigui una UD que el professorat pugui adaptar de manera flexible perquè considerem que la participació activa de l’alumnat i 
l’expressió contínua de les seves idees i interessos sobre el tema ha d’orientar el desenvolupament de les activitats.  Només així implicarem a 
l’alumnat en el seu propi aprenentatge, portant a terme una contínua interacció i regulació que ajudi tothom, sigui quin sigui el seu punt de 
partida, a construir coneixement. 

La unitat didàctica conté: 
-els referents curriculars que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar-la  
-les orientacions didàctiques  que considerem imprescindibles per tal de portar a terme un treball competencial. 
-exemples de les activitats realitzades per els/les alumnes 
-referències a fulls destinats a l’alumnat  en format Word que es poden trobar a l’enllaç “treballs per a l’alumnat”  
-referències de la bibliografia utilitzada en el desenvolupament de la unitat didàctica 
 
Tot i que aquesta unitat ha estat experimentada amb nens i nenes de segon curs de primària , considerem que és adaptable a altres nivells 
propers donat que és una unitat de programació oberta; no cal portar a terme totes les activitats, poden variar sempre que se segueixi el cicle 
d’aprenentatge (exploració d’idees prèvies, introducció de nous continguts, estructuració de coneixements i activitats d’aplicació) 

Les activitats són un exemple del que considerem que ha de ser una activitat competencial des del punt de vista de les ciències experimentals 
com a àrea que orienta la seqüenciació  

 

(...) orientacions didàctiques pels/ per les  mestr es 
(...) exemples de fulls utilitzats amb l’alumnat i d’algunes activitats realitzades 
(...) fulls de treball, en format Word, a l’enllaç “treballs per a l’alumnat”  
(...) bibliografia utilitzada en la unitat didàctic a 
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Competència global que es vol ajudar a desenvolupar  en l’alumnat: 

Capacitat per utilitzar el coneixement científic per plantejar preguntes investigables sobre els fenòmens naturals i obtenir conclusions a partir 
dels experiments que ajudin a comprendre el món. 

Model teòric que es vol ajudar a 
construir: 

Matèria 

Nivell d’aplicació: 2n. Nivell de cicle inicial    

Àrea que orienta la seqüenciació :  
Coneixement del medi natural, 
social i cultural 

 

Altres àrees que es treballen: 

- llengua catalana 

 

Durada:  

12 sessions; 11 d’una hora i 1 d’hora i mitja 

 

Objectius d’aprenentatge 

 

Competències 

 

Criteris d’avaluació 

 

Adquirir coneixements sobre 
l’aigua tot construint el model de 
matèria.  Imaginar i representar 
l’estructura interna de l’aigua. 
 
Comprendre les interaccions i 
canvis produïts a l’aigua gelada 
 
Plantejar-se i resoldre 
interrogants respecte de 
fenòmens i elements significatius 
de l’entorn natural 
 

. - Coneixement i interacció amb 
el món físic: 

Conèixer i comprendre el context 
natural on està immers. 

Plantejar preguntes observables 
sobre característiques i canvis 
observables en els materials, 
identificar evidències i extreure 
conclusions que possibilitin 
prendre decisions per actuar. 

 

Comprendre l’estructura interna de l’aigua, formada per 
partícules 

Cercar informació rellevant, per mitjà de l’observació directa, 
de les diferències entre aigua líquida i sòlida 

Comprendre l’estructura interna de l’aigua sòlida comparada 
amb  l’aigua líquida 

Explicar i representar les diferències entre aigua sòlida i 
líquida. 

Buscar respostes a interrogants respecte de fenòmens de 
l’entorn natural 
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Entendre que l’aigua és un bon 
dissolvent però que no tot es 
dissol en aigua 
 
Utilitzar les TIC com a eina per 
compartir coneixements 
 
Imaginar, observar, reflexionar i 
explicar per aprendre 
 
Explicar utilitzant diferents codis 
els aprenentatges realitzats 
 
Cooperar en el grup de treball i 
les converses 
 
Entendre la interacció amb els 
companys i les companyes com 
a font de coneixement 
 
Aplicar els coneixements 
adquirits a altres situacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilitzar el coneixement científic 
per comprendre situacions 
properes, per prendre decisions 
coherents per actuar amb 
aquest coneixement.  
 
- Comunicativa lingüística i 
audiovisual : 
Expressar idees i organitzar 
informacions de manera eficaç i 
intel·ligible sobre espais, fets, 
problemes i fenòmens 
geogràfics, històrics, socials, 
naturals i tecnològics 

Comunicar idees i informacions 
de manera oral, escrita, visual i 
utilitzant les TIC per informar, 
per convèncer, per dialogar.  

 - Aprendre a aprendre:  

Utilitzar habilitats de planificació 
del treball 

- Autonomia i iniciativa personal:  

Aplicar coneixements i habilitats 
en contextos familiars i del seu 
entorn. 
 
Desenvolupar habilitats 
personals (autoestima, 

Investigar amb algunes substàncies com l’aigua és un bon 
dissolvent 

Analitzar diferents materials permeables i impermeables  

Realitzar una capa impermeable per a una nina 

Escriure una carta per explicar: Com és l’aigua? 

Comunicar els resultats: oralment, per escrit, amb dibuixos, 
mitjançant representacions amb el cos. 

Valorar la comunicació i la interrelació amb els companys i 
les companyes del grup com a font de coneixement 

Aplicar els coneixements adquirits a altres situacions 
  
 Valorar individualment que l’infant ha assolit els objectius de 

manera: 
Pertinent,  completa, coherent, precisa en l’ús del llenguatge, 
creativa, col·laborativa 
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autocrítica, autoaprenentatge, 
iniciativa...) que afavoreixen les 
relacions interpersonals 
 
- Tractament de la informació i 
competència digital 
Expressar, compartir idees i 
coneixements 

Continguts 

Descripció de l’estructura interna de l’aigua líquida i de l’aigua sòlida 

Planificació i realització de seqüències d’accions ordenades encaminades a la realització d’un objectiu conegut 

Observació i descripció de algunes barreges i dissolucions 

Expressió oral, escrita, visual i mitjançant el propi cos del coneixement adquirit 

Observació i classificació de teixits permeables i impermeables 

Utilització de la balança digital, la lupa de mà, la lupa binocular i el programa Motic  

Iniciació a l’ús de la càmera fotogràfica 

Iniciació al correu electrònic i al power point en grup i amb ajuda 

Interès per participar en les converses i en el grup cooperatiu 

Valoració del diàleg entre iguals, com a font de coneixement  

Manteniment de la neteja i col·laboració en l’ordre i l’estalvi de materials de l’aula 
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- No té color. 
- És blava 
- No, és transparent 
- Hi ha aigua neta i aigua bruta 
- No té gust a res  
- No fa olor 

1a. sessió  1 hora  Grup classe 
Fase d’exploració d’idees prèvies 
  

Com és l’aigua?  
 
La UD s’inicia amb aquesta pregunta que al final de  la unitat es 
torna a formular: Com és l’aigua?  
Les preguntes indiquen als infants: 

- El tema que s’enceta i a pensar en tot allò que al 
respecte ja saben i 

- Assenyala, també, els objectius proposats  
Al professorat l’informa dels coneixements previs d e l’alumnat. 
 
Les primeres respostes dels infants són: 
 

Una altra pregunta que formulem és: 
 

On hi ha aigua?  
 
 
 

 
 

 
 

Una altra opció per aquesta primera sessió és const ruir un 
mural amb imatges que els nens i nenes portin de ca sa o 
trobin en revistes, diaris, etc. a la classe.  
 
2a. Sessió   1h 30 m. Grup classe 
Fase d’introducció de continguts  
 

Podem fer gotes ben petites?  
Podem trencar l’aigua?  

Com ho podem fer?  
 

A la primera sessió han sortit les gotes com un del s llocs on hi 
ha l’aigua i ho recollim per iniciar aquesta. 
Fem una aproximació a l’estructura de la matèria, e n aquest 
cas aprofitant l’aigua. La matèria està formada per  parts molt i 
molt petites, per partícules (estructura discontinu a).  
D’altra banda pretenem que els propis infants busqu in la 
manera de fer petits experiments amb els estris de laboratori 
que tenen a l’abast. 
 
En aquesta ocasió els nens i les nenes van posar unes gotes 
d’aigua en una safata i amb un pal de polo, amb el comptagotes, 
amb una xeringa van anar separant les gotes però ho poden fer de 
moltes altres maneres.  
 

 
 
  

- He aixafat l’aigua amb un pal 
- Amb el comptagotes he separat l’aigua goteta a goteta 
- Amb el comptagotes l’he estirat 
- He remenat l’aigua amb el comptagotes i han quedat 

parts molt petites. 
 

Bassal, cascada, cataracta, gelada, capseta, piscina, got, 
mar, banyera, peixera, wàter, bota, claveguera, boca, gota, 
raig, Pols, gerra, camell plat, cactus, núvols, ampolles, 
garrafes, pots. 
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Com és una gota d’aigua per dintre?  
 

Es pretén que l’infant faci un exercici d’imaginaci ó i alhora 
aprofiti l’experiència que acaba d’adquirir a l’act ivitat anterior i 
intenti imaginar una gota d’aigua per dintre. 
 
Els infants dibuixen en un full com imaginen que és una gota 
d’aigua per dintre i posteriorment ho expliquen a la resta de 
companys i companyes.  
 
Full de treball núm. 1 
 
Cal ajudar als infants a aprofundir una mica en el seu dibuix i 
explicació tot iniciant l’argumentació. 
 

Com és  què has fet cercles més petits dintre de la  gota?  
Com és que has fet cercles (concèntrics) dintre de la gota?  

 
Posteriorment els infants poden pensar i rectificar per millorar el seu 
treball individual, estan fent l’autoregulació amb l’ajuda del docent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les explicacions són: 
 
 
 
 
 
 
 
Entre tots donem un nom a aquests trossos o parts t an petites 
els anomenem partícules.  
 
3a. sessió  1 hora Grup classe 
Fase d’introducció de continguts 

 
Què passa si posem l’aigua al congelador? (1a. part ) 

 
Aquesta pregunta no es podrà contestar fins al fina l de la 
propera sessió. 
Trèiem calor per tal de congelar l’aigua i comencem  amb els 
canvis d’estat (únicament sòlid i líquid). Hi ha un  intercanvi 
d’energia que produeix un canvi. 
Tot seguit de formular la pregunta hem de pensar com deixarem 
l’aigua al congelador. 
 

On posem l’aigua per portar-la al congelador?  
 
 
 
 
 
 
 

- Dintre d’una gota d’aigua hi ha més gotes d’aigua. I 
també hi ha oxigen. 

- La gota té gotes més petites.  
- Són trossos d’aigua molt i molt petits. 

 

- En una ampolla  
- En un pot 
- L’ampolla ha de ser de plàstic 
- O de vidre 
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Finalment decidim omplir una ampolla de vidre fins a dalt, una de 
plàstic (que no està plena del tot i té assenyalada amb una línia fins 
a on arriba l’aigua) i un globus. Escrivim les hipòtesis a la 
diapositiva del power. 
 
Cada dia uns minuts abans d’acabar la sessió els in fants i la 
mestra fèiem una diapositiva que recollia el trebal l fet aquell 
dia, també es posava alguna foto. El què es posava a la 
diapositiva estava consensuat entre tots. Cada sess ió 
començava recordant que havíem fet i per on havíem de 
continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho portem tot al congelador de la cuina de l’escola 
 
A propòsit dels recipients utilitzats s’obre una lí nia de treball 
per observar les propietats dels materials en aques t cas: 
resistent; fràgil/tenaç; elàstic... 

4a sessió  1h Grup classe 
Fase d’introducció de continguts 
 

Què passa si posem l’aigua al congelador? (2a. part ) 
 
La sessió s’inicia anant a buscar la safata amb les ampolles i el 
globus a la cuina de l’escola. I tot seguit ja a l’aula els nens i les 
nenes observen que ha passat i comproven les hipòtesis. 
Sorgeixen altres preguntes: 
 

Com és que es trenca l’ampolla de vidre i la de plà stic no?  
Quina forma té el gel?  

 
Diuen: 
 

 
 
 
 

-  
 

 
 

Pesa més l’aigua solida que l’aigua líquida? 
 

A partir d’aquestes respostes sembla necessari insi stir en 
l’estructura de l’aigua sòlida i és per això que fe m una sessió 
més per acabar de treballar el tema.  
 
 
 
 
 

• En una ampolla de vidre? 
- Es congelarà l’aigua 
- Explotarà perquè el gel destrueix 
• En una ampolla de plàstic? 
- De l’aigua es fa gel 
- Quan es desfà el gel es torna petit i torna a ser aigua 
- El plàstic no explota perquè és més resistent que el vidre 
- L’aigua ocupa més espai que el gel 
• En un globus? 
- Explotarà 
- L’aigua tindrà la forma del globus però congelada 
- Pesa més 

 

 

• En una ampolla de vidre 
- L’aigua està gelada 
- L’ampolla està trencada perquè el gel ocupa més espai 
• En una ampolla de plàstic 
- El plàstic no explota perquè és més resistent que el vidre 
• En un globus 
- No ha explotat perquè és flexible/elàstic. 
- Agafa la forma del globus 
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5a sessió  1h Grup classe 
Fase d’estructuració de coneixements 
 

Com és que l’aigua sòlida ocupa més espai que l’aig ua 
líquida?  

Què li passa a l’aigua sòlida per dintre?  
Com és el gel per dintre?  

 
En aquesta sessió farem la representació de l’aigua  líquida i 
l’aigua sòlida. 
 
Es demana als nens i a les nenes que tornin a imaginar com és 
l’aigua sòlida i líquida per dintre (activitat similar a la de la gota 
d’aigua per dins) aprofitant el que acaben de treballar la sessió 
anterior i que ho representin amb el seu cos. 
Els hi donem un temps per pensar, parlar i decidir com ho faran. 
 
No surt a la primera, ni a la segona però amb l’aju da d’algunes 
preguntes que entre tots els infants van contestant  de mica en 
mica es rectifica la representació : 
 
Com és què us heu posat tots junts? I com us hauria  de posar 

per fer veure que sou les partícules de l’aigua líq uida? I com és 
que ara obriu els braços?...  

 
Aquestes hidrorepresentacions (representacions sobr e l’aigua) 
fetes a l’aula són molt simples i únicament mostren  que: les 
partícules de l’aigua sòlida ocupen més espai que q uan l’agua 
és líquida. 
No estan representants els enllaços entre les molèc ules de 
l’aigua. 
Aquest és un exemple del power elaborat. 
 

Representem l’aigua 
líquida i sòlida

 
 
Els infants expliquen d’aquesta manera la representació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aigua líquida ocupa menys. El gel ocupa més espai i nosaltres 
hem estirat els braços i hem obert les cames per omplir més lloc i 
hem deixat més lloc entre nosaltres. Les partícules de l’aigua 
líquida estan més juntes que les de l’aigua sòlida. 
 



Ana Castillón                                                            Llicència d’estudis curs 2008-2009 

 74 

6a sessió  1h Grup classe  
Fase d’introducció de continguts 
 

Pesa més l’aigua gelada que líquida?  
 
A la sessió núm. 3 un dels infants de la classe va dir que 
l’aigua congelada pesava més que l’aigua líquida. 
Vam convertir la seva afirmació en pregunta i vam d ecidir 
comprovar si era o no cert. 
 
S’organitzen en aquesta sessió els grups cooperatiu s. 
L’organització de la classe en grups cooperatius és  
indispensable per afavorir la interacció de tots el s/les alumnes 
i fa més fàcil la construcció conjunta de coneixeme nt; al 
mateix temps afavoreix la gestió d’aula, ajuda a mi llorar 
l’autonomia dels i de les alumnes, assegura la part icipació de 
tot l’alumnat en el treball de grup i facilita l’at enció a la 
diversitat.  
Els càrrecs assignats poden variar segons les neces sitats de 
l’activitat. En aquest cas hem triat els de materia l, portaveu, 
organitzador/a i neteja. La feina que farà cada un dels membres 
del grup és decideix entre tots. 
 
Per dur a terme l’experiment es decideix fer una base d’orientació 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta va ser la conclusió: 

Pesa més l’aigua gelada 
que l’aigua líquida?

• L’aigua líquida i 
l’aigua solida o 
congelada pesen el 
mateix

 
 
 
No hem entrat a treballar el tema de densitat. 
 
 
7a sessió  1h Grup classe 
Fase d’introducció de continguts 
 
A la sessió núm. 4 els nens i les nenes van veure q ue l’ampolla 
de vidre es va trencar quan l’aigua que hi havia di ntre estava 
congelada. 
Seguidament va sorgir la pregunta: 

1.- Omplirem l’ampolla de plàstic amb aigua 
2.- La pesarem a la balança digital i apuntarem el que pesa 
3.- La posarem al congelador fins que l’aigua es congeli 
4.- La tornarem a pesar i apuntarem el que pesa 



Ana Castillón                                                            Llicència d’estudis curs 2008-2009 

 75 

Si el gel trenca una ampolla de vidre, podrà trenca r una roca?  
Els infants pensaven majoritàriament que també podria trencar una 
roca. 
 
Es va fer l’experiment amb dos trossos de llicorell a. 
 
Els infants van fer una base d’orientació on constaven tots els 
passos que calia fer: 
 

 
                                
Van haver de fer aquest procés unes quantes vegades  perquè 
la roca no es desfeia.  
 
 

Els nens i les nenes van explicar el que havia passat d’aquesta 
manera: 

Si el gel trenca una ampolla de 
vidre podrà trencar una roca?
• El gel es fa gran i la pedra es trenca.
• La roca té aigua dins es congela i es 
trenca en trossets.

• Quan plou i entra aigua a la roca si es 
congela després explota.

• La roca té gel dintre i quan fa sol es 
desfà i la roca es trenca.

 
 
Amb aquest experiment s’ha introduït el tema de can vis en el 
paisatge i el desgast de la roca. 
 
També s’ha introduït el model sol/Terra. 
 
 
 
 
 
 
 

- Posem la roca dintre d’un pot d’aigua  
- Ho posem al congelador 
- Ho posem a la finestra perquè es descongeli 
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8a sessió  1h Mig grup classe 
Fase d’introducció de continguts 
 

L’aigua i la sal són de color blau?  
Què passa  si ho remenem?  

 
Fem la primera dissolució: de l’aigua i la sal. És una interacció 
d’aigua i sal que provoca un canvi. Les partícules de la sal 
ocupen l’espai que hi ha entre les partícules de l’ aigua.  
 
Cal insistir als infants que la sal també es pot tr encar en parts 
més i més petites i que les seves partícules hi són  encara que 
no es vegin. 
En aquesta sessió es parteix d’una frase d’un dels nens de la 
classe: Quan tirem sal a l’aigua, l’aigua i la sal són de color 
blau. 
Reconvertim la afirmació en pregunta i afegim una a ltra 
pregunta: Què passa si ho remenen? 
                                                                                                             

La primera frase de la diapositiva del power (color negre) correspon 
a la hipòtesi dels infants, la segona (color verd) correspon a la seva 
explicació després d’haver fet l’experiment.  

 
Els nens i les nenes miren la sal a ull 
nu, amb la lupa de mà i a la lupa 
binocular dins d’una càpsula de Petri 
i fan una captura – fotografia amb la 
Càmera Motic que guarden a la seva 
carpeta. Han vist també a la lupa 
binocular l’aigua amb la sal acabada 
de tirar i l’aigua quan la sal ja està 
dissolta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquests són alguns dels comentaris que han fet: 
 

L ’a igua  i la  sa l són de  co lor  
b lau?

I  s i ho  rem enem ?
• 1) La  sa l q ueda  a l fo ns de l go t  i de sp rés de  
rem enar la  sa l puja  i l’a igua  es  queda  b lanca  
i quan de ixe s de  rem ena r to rna  a  ba ix ar la  
sa l.

• 2 ) La  sa l queda  a l fons  de l got i l’a igu a  és 
trans lúc ida . D espré s de  rem enar  la  sa l s ’h a  
desfet  i l ’a igua  és  transpa re nt . La  sa l està
perquè l’a igua  és sa lada  pe rò  no  la  ve iem  
perquè le s se ves  pa rtícu le s  só n m o lt 
petites .



Ana Castillón                                                            Llicència d’estudis curs 2008-2009 

 77 

 
 
Aquesta sessió s’ha fet amb mig grup per tal de pod er atendre 
millor als infants quan fan l’experiment i per ajud ar-los a 
enfocar i fer les fotografies a la lupa binocular.  
 
En aquesta adreça es pot trobar el manual de funcio nament de 
la lupa binocular i a la pàgina 12 s’explica com en focar-la. 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manua llupafebre
r07.pdf 
 
El manual de la càmera MOTIC es troba a la següent adreça: 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manua lcameram
1000feb07.pdf , on s’explica com fer captures - fotografies. 
 
Els infants han pogut comprovar que l’aigua és sala da i que la 
sal encara que no la puguin veure està a la dissolu ció.       

9a sessió  1h Mig grup classe 
Fase d’introducció de continguts 
 

Què més es dissol a l’aigua?  
L’aigua ho pot dissoldre tot?  

 
En aquesta sessió es fan altres barreges i dissoluc ions. 
Al final d’aquesta sessió volem que els infants s’a donin que 
l’aigua pot dissoldre moltes substàncies però no to tes. 
 
L’alumnat diu algunes de les coses que pensa que es dissoldran a 
l’aigua i decidim fer l’experiment amb 4 materials (són els que estan 
escrits en vermell): 
 

La sal es dissol a l’aigua. 
Què més es dissol a l’aigua?
• Pastilla efervescent
• Una aspirina
• Sucre
• Pebre
• Sorra
• Paper 
• Farina
• Oli

 

 
• Hem vist: 
Sal:  
- Semblen diamants perquè són brillants i per la forma. 
- Semblen boletes de gel 
- Semblava neu 
- Eren com pedres blanques punxegudes 
Aigua i sal: 
- Era com una tempesta de neu 
- Semblen pedres 
- S’assembla al gel 
La sal dissolta: 
- Les partícules de la sal no es veuen, però l’aigua està 

salada 
- És transparent 
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Cada un dels grups fa l’experiment amb una de les substàncies. 
Tota la classe planifica el treball. Individualment omplen el seu full  i 
posteriorment cada grup fa un full de treball conjunt. 
Això implica que cada nen o nena explica al grup que ha escrit 
individualment i per què. Entre tots decideixen que posen en el full 
comú. 
 
Full de treball núm. 2 

 
 
             

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
El/la representant de cada grup explica el seu treball a la resta de la 
classe. 
 
Els companys i companyes poden fer preguntes i dir si pensen que 
podien haver fer alguna altra cosa per millorar 
 
Els nens i les nenes poden comprovar que no totes l es 
interaccions de sòlids amb l’aigua són dissolucions .  
 

Es dissol l’aigua i el sucre? 
Ens sembla: 

- El sucre és dissol 
- No veurem el sucre 
- Serà transparent 

Ha passat: 
- El sucre s’ha dissolt 
- El sucre és dins de l’aigua però no el veiem. El provem i l’aigua 

és dolça. 
- És transparent 

 
 

Es dissol l’aigua i el pebre? 
Ens sembla: 

- Es dissoldrà el pebre 
Ha passat: 

- Ho s’ha dissolt 
- És translúcid 

Es dissol l’aigua i l’oli? 
Ens sembla: 

- L’aigua agafarà el color de l’oli 
- L’oli queda a dalt 
- L’oli queda a baix 
- L’oli no es dissol 

Ha passat: 
- L’oli queda a sobre de l’aigua 
- L’oli no es dissol 

 

Es dissol l’aigua i la farina? 
Ens sembla: 

- No es dissol 
- Quedarà opac 

Ha passat: 
- No s’ha dissolt 
- Ha quedat opac 
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10a sessió  1h grup classe 
Fase d’introducció de continguts/fase d’estructurac ió de 
continguts 
 
 

De quina roba ha de ser el vestit de la nina per qu è no es 
mulli?  

Quines robes són permeables i quines impermeables?  
 

En aquesta sessió els nens i les 
nenes investiguen com actua, 
com interacciona l’aigua sobre 
diferents materials (robes) i més 
concretament si traspassa o no 
aquestes robes. 
 
S’acosta el final de curs i els nens i 
les nenes de segon volen fer un 
obsequi als infants de Infantil 3 
anys.  
Volen fer una caputxa a una de les nines de la ludoteca que li 
serveixi per no mullar-se els dies de pluja. Cal buscar una roba 
adequada i que no traspassi la pluja.  

  
Es preparen diferents robes i es 
tira una gota d’aigua des del 
comptagotes a cada una i 
s’observa que fa l’aigua: 
traspassa la roba i la gota es fa 
gran o bé la gota queda per 
sobre i no traspassa la roba. 
 
Els infants prenen nota de les 
seves observacions en un full de 
treball. 

En aquest full primerament han de fer la hipòtesi, què en pensen 
abans de fer l’experiment i què passa realment després de provar-
ho. 
 
Hem trobat la roba adequada! 
Full de treball núm. 3 
 
11a sessió  1h grup classe 
Fase d’estructuració del coneixement 
 

De quina roba ha de ser el vestit de la nina per qu è no es 
mulli?  

 
En aquesta sessió es fa la capa per la nina. 
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12a sessió  1h grup classe 
Fase d’aplicació de coneixements 
 

Com és l’aigua?  
 

Aquesta és la darrera sessió, la de tancament de la  UD i 
serveix per avaluar el grau d’assoliment dels apren entatges i 
per fer l’autoavaluació del treball de tots els mem bres del grup. 
Full de treball núm. 4 
 
Els infants escriuen una carta a uns nens i unes nenes de segon 
d’una altra escola on els expliquen: Com és l’aigua? 
 
El fet d’utilitzar la mateixa pregunta amb que es v a començar la 
unitat ens ajudarà a valorar quins són els avanços dels infants 
de la classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’aigua es pot partir. La gota per dins esta plena de moltes 

gotes juntes. Quan poses sal a l’aigua, la sal es desfà i no 
es veu però l’aigua és salada 

- L’aigua es pot trencar en trossos molt petits amb el 
comptagotes. L’aigua quan la congeles es fa més gran 
però quan es descongela torna a estar igual 

- Si fiques aigua al congelador, l’aigua es congela. Si 
l’aigua la fiques en una ampolla de plàstic per la meitat en 
un lloc fred, l’aigua puja i ocupa més espai. Si la fiques en 
una ampolla de vidre fins dalt de tot i al congelador, es 
trenca. Si la fiques en un globus i ho congeles es queda la 
forma del globus. 

- L’aigua la pots barrejar amb moltes coses, algunes es 
veuen i unes altres no. Si barreges l’aigua amb l’oli, l’oli 
quedarà a dalt. Si la barreges amb sal, la sal és dissol. 
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Considerem que la valoració és positiva. En primer lloc perquè 
els nens i les nenes han manifestat interès en tote s les 
sessions de la unitat pels diferents aspectes que a naven 
treballant. Sovint arribaven a l’aula explicant que  ho havien 
tornat a fer a casa o que havien fet algun petit ex periment 
semblant. 
D’altra banda hem vist una evolució des de la prime ra sessió 
fins a la última pel que fa als coneixements en tot  l’alumnat.  
Pensem que s’han assolit els objectius programats.  
I per últim estimem que els infants han evolucionat  el seu 
model de matèria i que a partir d’aquí l’aniran des envolupant 
en els successius cursos i al llarg de la vida.  
 

 
Bibliografia  

 
Ardley, Neil (1991) Mis libros de ciencia. El agua. Barcelona, 
Emeka editores 
Day, Trevor (2007) L’aigua. .Barcelona, Blume 
 
 
 

Manual de la lupa i la càmera Motic  
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manuallupafebrer07.p
df 
 
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualcameram1000
feb07.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- L’aigua traspassa la seda, la llana. Són robes permeables 
i no traspassa les impermeables. 

- L’aigua és transparent i està formada per gotes ben 
petites i es pot trencar encara en parts més petites. A 
l’estiu va molt bé l’aigua fresca, amb aigua es pot fer 
gel. Si fiquem l’aigua en un got i sal i es remena i ja no 
es veu la sal, és la dissolució.  
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6. Experimentació de les activitats a l’aula, obser vació de les activitats de les 
companyes del grup 
 
Treball a les escoles per provar alguns materials per tal de validar-los 
Treball del grup per contrastar els materials elaborats 

 
Per tal de provar el funcionament de les UD necessitàvem portar-les a terme, si no 
totes senceres, en una gran part per tal de copsar les respostes de l’alumnat i veure si 
les nostres estimacions de com podien funcionar a les aules s’apropava a la realitat. 
 
En el meu cas he pogut experimentar les dues UD dins de l’horari de coneixement del 
medi dels infants de primer i segon de la meva escola. Dintre del meu horari d’atenció 
a l’escola disposava de dues sessions setmanals de classe d’aquesta àrea amb cada 
una de les classes i la resta de les sessions les he realitzat en el temps propi de la 
llicència. L’escola és de doble línia i per tant quasi totes les activitats realitzades han 
estat repetides.  
 
La unitat  “La funció de relació en els éssers vius. Plou! Què sentim?” ha estat portada 
terme a primer curs de primària i “La matèria: estructura, interaccions i canvis. Com és 
l’aigua? ”  a segon curs de primària 
 
En un principi havíem previst l’assistència de les companyes de l’equip de llicència a 
algunes de les sessions que portàvem a terme per tal de realitzar observacions sobre 
les dinàmiques, les activitats, ... però durant el curs hem vist que les nostres previsions 
havien estat optimistes donat que les activitats dissenyades van ser molt llargues, van 
comportar moltes sessions a les escoles i no havíem comptat prou amb els horaris 
coincidents de totes quatre, és a dir: totes portàvem a terme les activitats els mateixos 
dies per la qual cosa hem pogut realitzar poques observacions. 
 
El problema del temps i la coincidència dels dies disponibles per a anar a les escoles 
(dimarts i dijous) ha dificultat l’assistència continuada i la realització d’observacions de 
les activitats realitzades per les companyes de grup.  
 
La nostra tutora ha assistit a una activitat d’aula de totes i ens ha pogut ajudar a 
analitzar la sessió aportant una visió externa que ha enriquit molt tant les activitats com 
les sessions de treball del grup. 
 
Durant les sessions amb l’alumnat hem recollit tota la informació que ens ha estat 
necessària per tal  de comunicar, analitzar i valorar allò que estem fent durant el nostre 
treball en grup. 
 
També ens ha servit el recull per tal d’obtenir material (converses, fotografies, ... ) per 
a incloure en les activitats 
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7. L’avaluació de les activitats 
Per tal d’avaluar el treball realitzat revisarem els objectius que ens vam proposar en el 
projecte inicial i analitzarem la realització de cada un. 
 
Objectius 

- Elaboració de materials que serveixin com a exemple  de 
desenvolupament de les competències científiques 

Per avaluar les característiques de les unitats didàctiques realitzades utilitzarem els 
criteris competencials elaborats per l’equip de formadors i formadores de primària i 
secundària del CESIRE/CDEC, que es poden trobar a la web del CDEC, així com una 
adaptació de la fitxa destinada a l’avaluació de materials diversos també elaborada pel 
mateix CESIRE. 
 
Criteris competencials 
CESIRE/CDEC 
 
Unitat 1: la funció de relació en els 
éssers vius. Plou! Què sentim? 
 

S’han aconseguit? 
Observacions, qüestions a remarcar... 
Suggeriments de millora... 

1. La proposta o situació d’aprenentatge 
es refereix a un context real o quotidià, 
i/o és socialment rellevant per l’alumnat? 

El punt de partida d’aquesta unitat 
didàctica és la pluja. La pluja és pels 
infants un fet divertit, que provoca el joc i 
que permet l’observació, 
l’experimentació,... A partir d’aquí es 
treballen tots els sentits. Investigar amb els 
sentits és molt atractiu pels nens i  nenes 
de 6/7 anys. 
La unitat també es refereix a un context 
quotidià i socialment rellevant donat que 
està relacionada amb la salut 
 

2. És una proposta oberta? (permet 
aportacions diferenciades, contrast 
d’idees, resolucions diferents,...) 

Considerem que és una proposta oberta i 
en les diferents activitats. Els nens i les 
nenes fan les seves aportacions que 
després discuteixen i consensuen i 
finalment plasmen en resultats individuals 
o de grup. 
 

3. Afavoreix fer emergir les idees que té 
l’alumnat en relació als fets o fenòmens 
que volem tractar, per treballar a partir 
d’elles i fer-les evolucionar? 

S’ha partit dels coneixements inicials de 
l’alumnat per poder-los ajudar a 
evolucionar al llarg de les sessions. A 
partir del d’aquests coneixements inicials 
hem ajudat als nens i a les nenes a 
organitzar els nous coneixements adquirits  
 

4. La proposta o situació d’aprenentatge 
és significativa i permet pensar ciència? 

La proposta d’aprenentatge pensem que 
és significativa per als infants a qui 
s’adreça, cicle inicial de primària 
 

5. L’activitat promou que l’alumnat arribi a 
fer-se preguntes investigables que 
l’ajudin a entendre i interpretar els  fets i 
fenòmens del món? 

Aquest és un punt feble de l’ UD. Els 
infants han participat molt activament i 
amb il·lusió en totes les activitats però no 
s’han fet preguntes. Pensem que la raó és 
que encara són petits i possiblement 
influeix la manca de pràctica que suposa 
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aquest tipus de treball 
  

6. Ajuda a interpretar fets o fenòmens de 
l’entorn des de la seva complexitat, tot 
construint models de ciència?. 

La UD està centrada en la funció de 
relació però també hi ha alguna activitat de 
nutrició i de reproducció. Tot plegat acosta 
als infants al model d’ésser viu. 
 

7. Implica el treball experimental fent ús 
de diferents instruments, eines (incloses 
les TIC) o materials, tant els d’ús quotidià 
com els més específics de la ciència 
escolar? 

Per tal d’aconseguir els objectius de l’UD 
l’alumnat utilitza la lupa de mà, la lupa 
binocular, el sensor de so, la càmera 
fotogràfica, el morter i d’altres materials de 
laboratori i quotidians 
 

8. Es treballa a partir de “bones 
preguntes” més que d’explicacions? 

Totes les activitats s’inicien amb una o 
varies preguntes. El títol de la UD és una 
pregunta que es torna a formular quan 
s’acaba. Les preguntes sorgeixen a partir 
de les converses amb els infants i per tan 
dels seus coneixements. Els ajuden a 
autoregular el seu coneixement. 
 

9. Es treballa tenint en compte tant els 
sabers de l’alumnat, el professorat, el 
diàleg que establim amb l’entorn,... com 
altres informacions (llibres, diaris o 
revistes, pàgines web,...) ? 

S’ha treballat a partir del coneixement de 
l’alumnat, del professorat, de l’observació, 
de la manipulació, de l’experimentació,... 
dintre i fora de l’aula i de materials de 
l’EDU 365. 
 

10. Es posa en joc tant el treball i la 
responsabilitat individual com el 
cooperatiu en parelles o en grups que 
porti a parlar, escoltar, argumentar, 
convèncer, consensuar...? 
 

Dintre de l’UD hi ha activitats individuals i 
també en grup cooperatiu. Es treballa la 
conversa, l’escolta, l’argumentació, el 
consens, etc. 

11. Estimula el treball de valors científics 
com fer prediccions, buscar evidències, 
el dubte sistemàtic, la perseverança,... 
així com l’interès i la imaginació 
científica? 
 

Els infants han pogut treballar alguns dels 
valors científics: han fet prediccions, han 
buscat evidències... i han manifestat 
interès pels diferents aspectes tractats. 
 

12. Ajuda l’alumnat a reflexionar sobre el 
què fa, raonar-ho i comunicar-ho fent ús 
de diferents llenguatges (oral, escrit, 
gràfic, corporal, plàstic...)? 

L’alumnat ha reflexionat respecte del seu 
treball amb l’ajuda dels companys i de les 
companyes i del docent i ha comunicat el 
seu treball per mitja del llenguatge: oral, 
escrit, gràfic i plàstic. 
 

13. Fomenta l’autonomia, la iniciativa i 
l’autoregulació de l’alumnat per tal que 
s’impliqui i sigui conscient del seu 
aprenentatge? 

S’ha fomentat l’autoregulació de l’alumnat 
amb l’ajuda de la mestra, per mitja de 
preguntes que ajudaven a pensar, 
reflexionar i conduir els aprenentatges 
 

14. Porta a aplicar coneixements ja 
adquirits relacionant-los amb d’altres, i a 
fer nous aprenentatges? 

Els coneixements adquirits han estat 
utilitzats per realitzar un conte pels infants 
cecs o més petits 
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15. L’activitat promou actuacions per 
intervenir en l’entorn posant en pràctica 
coneixement, valors i normes de 
convivència?  
 

L’activitat final: el conte, ha promogut la 
coneixença i el respecte a les persones 
amb deficiències sensorials. 
 

 
 
 
Criteris competencials 
CESIRE/CDEC 
 
Unitat 2:  Matèria: estructura, 
interaccions i canvis. Com és l’aigua? 
 

S’han aconseguit? 
Observacions, qüestions a remarcar... 
Suggeriments de millora...  

1. La proposta o situació d’aprenentatge 
es refereix a un context real o quotidià, 
i/o és socialment rellevant per l’alumnat? 

Aquesta UD està dedicada a l’aigua. 
Considerem que l’aigua és un element 
quotidià pels infants, molt proper i 
fàcilment accessible i per tant permet 
treballar-hi amb facilitat. 
 

2. És una proposta oberta? (permet 
aportacions diferenciades, contrast 
d’idees, resolucions diferents,...) 

Considerem que és una proposta oberta i 
en les diferents activitats els nens i les 
nenes fan les seves aportacions que 
després discuteixen, consensuen i 
finalment plasmen en resultats individuals 
o de grup. 
 

3. Afavoreix fer emergir les idees que té 
l’alumnat en relació als fets o fenòmens 
que volem tractar, per treballar a partir 
d’elles i fer-les evolucionar? 

S’ha partit dels coneixements inicials de 
l’alumnat per poder-los ajudar a 
evolucionar al llarg de les sessions. A 
partir del d’aquests coneixements inicials 
hem ajudat als infants a organitzar els 
nous coneixements adquirits  
 

4. La proposta o situació d’aprenentatge 
és significativa i permet pensar ciència? 

La proposta d’aprenentatge pensem que 
es significativa per als infants a qui 
s’adreça, cicle inicial de primària 
 

5. L’activitat promou que l’alumnat arribi a 
fer-se preguntes investigables que 
l’ajudin a entendre i interpretar els  fets i 
fenòmens del món? 
 

Els infants han començat a fer-se 
preguntes a partir de les primeres activitats 
i a buscar la manera de investigar-les.   

6. Ajuda a interpretar fets o fenòmens de 
l’entorn des de la seva complexitat, tot 
construint models de ciència?. 

La UD està dedicada a l’estructura, 
interaccions i canvis de la matèria i vol 
facilitar a l’alumnat els primers passos en 
la construcció del model de matèria.  
  

7. Implica el treball experimental fent ús 
de diferents instruments, eines (incloses 
les TIC) o materials, tant els d’ús quotidià 
com els més específics de la ciència 
escolar? 

Per tal d’aconseguir els objectius de l’UD 
l’alumnat utilitza la lupa de mà, la lupa 
binocular, la càmera fotogràfica, la balança 
digital i d’altres materials de laboratori i 
quotidians 
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8. Es treballa a partir de “bones 
preguntes” més que d’explicacions? 

Totes les activitats s’inicien amb una o 
varies preguntes. El títol de la UD és una 
pregunta que es torna a formular quan 
s’acaba. Les preguntes sorgeixen a partir 
de les converses amb els infants i per tan 
dels seus coneixements. Els ajuden a 
autoregular el seu coneixement. 
 

9. Es treballa tenint en compte tant els 
sabers de l’alumnat, el professorat, el 
diàleg que establim amb l’entorn,... com 
altres informacions (llibres, diaris o 
revistes, pàgines web,...) ? 
 

S’ha treballat a partir del coneixement de 
l’alumnat, del professorat, de l’observació, 
de la manipulació, de l’experimentació,...  

10. Es posa en joc tant el treball i la 
responsabilitat individual com el 
cooperatiu en parelles o en grups que 
porti a parlar, escoltar, argumentar, 
convèncer, consensuar...? 
 

Dintre de l’UD hi ha activitats individuals i 
també en grup cooperatiu. Es treballa la 
conversa, l’escolta, l’argumentació, el 
consens, etc. 

11. Estimula el treball de valors científics 
com fer prediccions, buscar evidències, 
el dubte sistemàtic, la perseverança,... 
així com l’interès i la imaginació 
científica? 
 

Els infants han pogut treballar alguns dels 
valors científics: han fet prediccions, han 
buscat evidències... han treballat la 
imaginació científica i han manifestat 
interès pels diferents aspectes tractats. 

12. Ajuda l’alumnat a reflexionar sobre el 
què fa, raonar-ho i comunicar-ho fent ús 
de diferents llenguatges (oral, escrit, 
gràfic, corporal, plàstic...)? 

L’alumnat ha reflexionat respecte del seu 
treball amb l’ajuda dels companys i de les 
companyes i del docent i ha comunicat el 
seu treball per mitja del llenguatge: oral, 
escrit, gràfic i corporal. 
 

13. Fomenta l’autonomia, la iniciativa i 
l’autoregulació de l’alumnat per tal que 
s’impliqui i sigui conscient del seu 
aprenentatge? 

S’ha fomentat la iniciativa i l’autoregulació 
de l’alumnat amb l’ajuda dels companys i 
de les companyes i de la mestra que per 
mitja de preguntes ajudava a pensar, 
reflexionar i conduir els aprenentatges 
 

14. Porta a aplicar coneixements ja 
adquirits relacionant-los amb d’altres, i a 
fer nous aprenentatges? 

Els coneixements adquirits han estat 
utilitzats per entendre altres situacions 
similars en contextos diferents (erosió) 
 

15. L’activitat promou actuacions per 
intervenir en l’entorn posant en pràctica 
coneixement, valors i normes de 
convivència?  

Una de les darreres activitats ha estat fer 
una capa de roba impermeable per una 
nina i regalar-la als infants més petits de 
l’escola. D’aquesta manera pràctica es 
fomenten les normes de convivència. 
També s’ha enviat una carta als nens i a 
les nenes d’una altra escola explicant com 
és l’aigua? 
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Tot i que hem trobat mancances en alguns aspectes, podem constatar que la majoria 
de criteris es compleixen en totes dues unitats didàctiques. 
 

- Experimentar algunes de les activitats dissenyades,  a les diverses escoles 
de les membres del grup de treball. Tot i que ens hagués poder disposar de més 
temps per a l’experimentació de la segona UD realitzada, aquest objectiu s’ha 
acomplert. 
 

- Després de l’experimentació vam valorar els materials elaborats i vam 
reescriure allò que vam creure convenient canviar. 
 

- Capacitar el professorat en el disseny d’activitats  d’aula fent visibles els 
elements que considerem claus en el procés d’aprenentatge. Per aquest motiu hem 
inclòs en la descripció de les UD les orientacions destinades al professorat de manera 
que unim en un mateix document la realització i les orientacions didàctiques. Hem 
incorporat, també, un mapa d’idees per a l’elaboració de les UD destinada a orientar 
els i les mestres en l’adaptació i la creació de les seves pròpies UD. 
 

- Triar el format més adequat per tal d’editar els materials. Durant les reunions 
portades a terme al Departament d’Educació vam exposar els dubtes sobre quin seria 
el format més adient per als nostres materials, la Sra. Ana Rodet ens va proporcionar 
un material procedent del CESIRE/CIREL que s’adaptava a les nostres necessitats. 
 

- Difondre els materials. Un dels objectius primordials en l’elaboració de 
material és el de donar-los a conèixer per tal que puguin ser utilitzats pels diferents 
col·lectius de professorat. Aquest és un objectiu que s’haurà de portar a terme a 
posteriori: tenim previst penjar aquestes unitats al web del CESIRE-CDEC,  presentar-
les als ICEs de la UB i de la UAB, durant el present curs, escriure articles sobre el 
treball realitzat i participar en altres actes i presentacions que encara s’han de 
concretar. 
 
Àmbits on s’ha portat a terme l’avaluació 
Els àmbits on s’ha portat a terme l’avaluació de les activitats els podem concretar en 
aquests quatres aspectes presents en el calendari del projecte 
 
Treball del grup per contrastar els materials elaborats 
Treball a les escoles per provar alguns materials per tal de validar-los 
Sessions de treball amb la persona que supervisa la llicència  
Triangulació dels materials amb l’equip de formadors i formadores del CDEC  
 
 
Durant les diferents trobades de treball del grup  hem explicat, comentat, planificat, 
modificat..., hem intentat resoldre els problemes amb els quals ens trobàvem durant la 
planificació de les unitats i, a les escoles, en l’experimentació de les activitats.  
 
Les sessions mensuals portades a terme amb la superviso ra de les llicències han 
estat intenses i molt riques. 
Ens hem trobat amb una periodicitat mensual i, en aquestes trobades explicàvem la 
feina que havíem dut a terme durant el temps que no ens havíem vist. 
Des del moment que hem començat a elaborar les diferents unitats hem explicat, 
discutit i contrastat tot el nostre treball. En un primer moment vam planificar i revisar la 
planificació en grup i finalment vam posar en comú l’experimentació portada a terme, 
vam revisar el funcionament de les activitats amb l’alumnat i vam modificar els 
aspectes que es van considerar millorables.  
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Les aportacions de la tutora han estat indispensables per orientar la feina que havíem 
de portar a terme. Ha aportat una visió crítica al nostra treball, ens ha ajudat a clarificar 
aspectes conceptuals i ha aportat la visió de la ciència des d’un punt de vista 
didàctico/pedagògic. 
 
En algunes sessions altres persones de l’equip CDEC s’han incorporat a les reunions 
mensuals per fer aportacions en alguns aspectes puntuals que, o bé nosaltres o la 
tutora, veia necessàries. 
 
La triangulació amb l’equip de formadors o formadores del CDEC  l’hem portar a 
terme tan sols durant el tercer trimestre donat que, tot i que manteníem contactes amb 
l’equip, assistint a les sessions de formació previstes, no hem pogut aportar un 
material mínimament estructurat fins a finals de curs. 
Durant les sessions de presentació de les activitats els companys i companyes de 
l’equip han fet aportacions que, majoritàriament, han estat incorporades al 
desenvolupament de les activitats. 
 
Podríem acabar dient que durant l’elaboració de les activitats i fins els darrers dies de 
juliol, hem portat a terme un intens procés de regulació durant el qual hem avaluat, 
discutit i modificat el nostre treball i que ens ha portat a gaudir i a aprendre molt. 
 
 
8. Conclusions  
 
Durant el treball realitzat aquest curs hem tingut l’oportunitat d’aprofundir en el model 
didàctic competencial i aquest fet ha comportat un aprenentatge en molts sentits per a 
totes nosaltres. 
 
Creiem que el treball realitzat pot tenir interès per als ensenyants perquè  

• són exemples d’activitats preparades des d’un punt de vista competencial 
• són adaptables 
• hi ha exemples de educació infantil i de tots els cicles de l’etapa de primària 
• han estat experimentades 
 

Poden ser utilitzades també en activitats de formació com a exemples d’unitats 
didàctiques i no només en formacions relacionades amb l’àrea de ciències 
experimentals sinó que se’n poden extreure exemples concrets relacionats amb 
l’utilització de recursos didàctics diversos, amb la gestió d’aula, la conversa a l’aula, i 
l’avaluació, entre altres. 
 
A partir del curs vinent es donaran a conèixer en presentacions o altres activitats 
relacionades amb el CDEC o amb els grups de treball de ciències de l’ICE de la UAB i 
de l’ICE de la UB. 
 
Des del punt de vista personal he après a treballar aspectes nous amb els infants, he 
gaudit de l’ajuda, les observacions, els comentaris,... de la nostra tutora i de l’equip de 
treball la qual cosa ha estat molt enriquidora.  
 
Han quedat molts aspectes iniciats, molts camps oberts que ens faran iniciar el proper 
curs amb moltes ganes d’aprofundir en aquests aspectes que no estan “acabats” i de 
continuar aprenent  
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Els autors parlen de com s’aprèn i del paper que tenen els conceptes previs dels 
alumnes en l’aprenentatge de la ciència. Analitzen diverses maneres de gestionar les 
idees prèvies, com es pot provocar el conflicte cognitiu per tal de fer-les evolucionar i 
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d’habilitats com la reflexió, l’autoavaluació i l’anàlisi crític necessaris pel 
desenvolupament i la millora de l’aprenentatge. Aquesta eina obliga a l’estudiant a 
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Els autors pensen que els canvis pedagògics requereixen nous materials diferents dels 
tradicionals. En l’article expliquen  com han elaborat materials destinats a 
l’ensenyament de les ciències que compleixen les dues condicions que considerem 
imprescindibles: ser rigorosos amb els objectius d’aprenentatge i tenir en compte els 
nous enfocaments pedagògics innovadors.  
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Les autores parlen dels aspectes cognitius, afectius i socials que trobem en la 
competència d’aprendre a aprendre. El llibre consta d’una part teòrica i una altra amb 
exemples en els quals parlen de l’aprenentatge col·laboratiu, de la funció de la llengua 
en l’aprenentatge i de l’avaluació, entre altres 
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primeros años de escolaridad. Aula de innovació educativa,  núm. 113. pàg. 14-17 
 
L’article està dedicat al procés que cal seguir a l’hora de fer un experiment. Aquest 
procés és: identificar els coneixements previs dels nens i les nenes; formular 
preguntes clares; planificar els procediments; preveure els resultats; realitzar 
l’experiment; ordenar les dades obtingudes i trobar-ne el significat; fer les conclusions i 
elaborar noves preguntes, si cal. 
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Sanmartí, Neus (2007)  Evaluar para aprender  10 ideas clave . Barcelona Ed Graó.  
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L’autora parteix de 10 idees sobre l’avaluació que va desgranant a partir d’analitzar 
diferents exemples pràctics. Tot i que estan situats a l’educació secundària, ofereixen 
una visió molt completa dels diferents aspectes de l’avaluació  que cal tenir en compte. 
 
Sanmarti, N. i Tarin, R. M. (2008)” Projectes i act ivitats per canviar l’entorn” Guix 
d’Infantil núm. 44 pàg. 5-7 
Les autores reflexionen sobre la funció reproductora de l’escola: Tot i que els grups 
dominants intenten reproduir  la seva ideologia és possible, donat que la societat és 
complexa, que subgrups puguin incidir en el paper de l’escola. 
Parlen del treball per projectes i de l’ importància de triar temes de rellevància social 
per tal d’aconseguir que a l’escola es vegin diferents maneres de fer i de pensar  
 
Zabala, A., Arnau, L. (2008) Como aprender y ensenyar competencias:11 ideas 
clave . Barcelona: Graó 
Els autors parlen de les competències partint d’onze idees clau. Cada capítol consta 
d’una part on es teoritza i una part amb exemples didàctics o amb reflexions lligades a 
la pràctica 
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Annex 1.  
Plou! Què sentim?: Treballs per a l’alumnat 
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Full de treball núm. 1 
 
Nom: 
 
Data: 
 
 

 
Com són les gotes? 

Dibuixa les gotes d’aigua 

 
 
 
 
 
 

Com penses què 
són les gotes 
d’aigua? 

 

 
 
 

Com penses què 
són les gotes 

d’aigua després 
d’haver 

experimentat i 
observat? 
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Full de treball núm. 2 
 
Nom:  
 
Data. 
 

 
 
Aquesta silueta de nen és del llibre: Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Ensenyament (1993) “Projecte Ciència 6/12” Cicle inicial 1a part. Guia del professor. 
Barcelona. Pàg. 157  
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Full de treball núm. 3  
 
Nom:  
 
Data: 

 
 
 
Aquesta silueta de nena és del llibre: Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Ensenyament (1993) “Projecte Ciència 6/12” Cicle inicial 1a part. Guia del professor. 
Barcelona. Pàg. 158  
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Full de treball núm. 4 
 
Nom: 
 
Data: 
 

Plou! Què sentim?  
 

Un infant surt de casa seva un matí per anar a l’escola i sent trons 
 
 
Com s’adona què són trons? Com li arriba aquesta informació? Què passa dintre del 
seu cos que l’indica que allò que sent són trons? 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
Dibuixa a la silueta, que hi ha darrera d’aquest full, com s’adona? Com li arriba 
aquesta informació? Què passa dintre del seu cos que l’indica que allò que sent són 
trons?. 
 
 
Què pensa què està passant?  
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Què fa quan sent els trons? Què passa dintre del seu cos per què ho faci? Com 
decideix fer-ho? 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
Torna a dibuixar a la silueta què fa quan sent els trons? Què passa dintre del seu cos 
per què ho faci? 
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Full de treball núm. 5 
 
Nom:  
 
Data: 

Com he treballat en el meu grup?  
 
  

 
 
 
 

Gens 

 
 
 
 
 

Una mica 

 
 
 
 
 

Bastant  

 
 
 
 
 

Molt 

 
 

He ajudat a 
escriure el 

conte  

    

 
 
 

He ajudat a 
decidir quins 

materials 
necessitàvem 

    

 
 
 

He participat 
fent el dibuix. 
He retallat, 

pintat i 
enganxat 

 

    

 
 
 
 

He fet la meva 
feina 
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Full de treball núm. 6 
 
Nom: 
 
Data: 
 

Com he treballat en el meu grup?  
 
 
 
  

 
 
 

Gens 

 
 
 
 

Una mica 

 
 
 
 

Bastant 

 
 
 
 

Molt 
 

 
 

He explicat les 
meves idees 

als companys i 
companyes 

    

 
 

He preparat les 
explicacions 

amb la resta de 
membres del 

grup 

    

 
 
 

He treballat fent 
el dibuix i la 

maqueta 

    

 
 
 

He fet la meva 
feina 

    

 



Ana Castillón                                                            Llicència d’estudis curs 2008-2009 

 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2.  
Com és l’aigua?: Treballs per a l’alumnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ana Castillón                                                            Llicència d’estudis curs 2008-2009 

 102 

Full de treball núm. 1 
 
 
Nom: 
 
Data: 
 
 

Com t’imagines que és una gota d’aigua per dintre?  
 
 

Dibuixa, com t’imagines, una gota d’aigua per dintre. 
 
 
 

 
Per què et sembla que és així? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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Full de treball núm. 2 
 
Nom: 
 
Data: 
 

Què volem dissoldre?  
 
1.- Què voleu dissoldre?  
 
........................................................................................................................................... 
 
2.- Què us sembla què passarà? 
 
........................................................................................................................................... 
 
3.- Quins materials necessiteu? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
4.- Què heu de fer? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
5.- Què ha passat?  
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
6.- Ha passat el que pensàveu? En que ha variat? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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Full de treball núm. 3 
 
Nom:  
 
Data: 

MATERIALS 
 

1.- Què et sembla, traspassarà l’aigua aquests materials o no? 
 
 Traspassa 

 
No traspassa 

Llana  
 

 

Cuir  
 

 

Poliamida  
 

 

Cotó  
 

 

Poliester  
 

 

Seda  
 

 

 
2.- Dibuixa la forma que agafa la gota desprès de tirar-la amb el comptagotes sobre 
aquests materials. 
Completa i contesta les frases. 
 

 
LLANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca sobre de la roba?  
 
.................................................................... 
 
La roba de llana és permeable o 
impermeable? 
.................................................................... 
 

CUIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca sobre de la roba? 
 
.................................................................... 
 
El cuir és permeable o impermeable?  
 
.................................................................... 
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POLIAMIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca per sobre de la roba? 
 
 ................................................................... 
 
La roba de poliamida és permeable o 
impermeable?  
 
................................................................... 

COTÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca per sobre de la roba? 
 
.................................................................... 
 
La roba de cotó és permeable o 
impermeable?  
 
.................................................................... 
 
 
 

POLIESTER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca per sobre de la roba? 
 
 ................................................................... 
 
La roba de poliester és permeable o 
impermeable? 
.................................................................... 
 

 

SEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gota d’aigua és fa gran / queda igual/ 
rellisca per sobre de la roba? 
 
 .................................................................. 
 
La roba de seda és permeable o 
impermeable? 
................................................................... 
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Full de treball núm. 4 
 
Nom: 
 
Data:  
 

Com he treballat en el meu grup?  
 
 

  
 
 

Gens 

 
 
 

Una mica 

 
 
 

Bastant 

 
 
 

Molt 

 
 

He explicat les 
meves idees i 

fet les 
hipòtesis 

    

 
 

He participat 
en les 

explicacions 

    

 
 

He netejat i 
endreçat els 

materials 

    

 
 

He fet la feina 
que em 

correspon 

    

 
 
 


