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que tinc intenció d’introduir a l’Educació Secundària i el Batxillerat.”

El febrer de 2002 es van publicar nous programes d’ensenyament per a Educació Primària que van entrar en vigor el curs 2002-2003. Els apar-

tats “Descoberta del món” (Educació Infantil i cicle dels aprenentatges fonamentals) i “Ciència i tecnologia” (cicle dels aprofundiments) d’aquests

programes són coherents amb les recomanacions del pla de renovació.

Per dirigir activitats científiques a l’escola Primària no cal ser un especialista. El treball experimental d’investigació pot ser senzill, els coneixe-

ments que es posen en joc són accessibles. El mestre pot suscitar i compartir el plaer i la curiositat dels alumnes, ajudar-los a explorar el món

que els envolta de manera raonada i traduir-lo en paraules, imatges i argumentacions.

L’univers de la ciència en què es mouen els científics que es dediquen a la descoberta i els enginyers que creen nous objectes o productes és a

l’abast dels mestres polivalents de l’escola i els seus alumnes.

Eina per a l’aplicació del pla de renovació i dels nous programes, l’ambició d’aquesta obra és acompanyar els mestres en l’aplicació d’un ensenya-

ment basat en el plantejament d’interrogants i l’experimentació per part dels alumnes.

TRADUCCIÓ AL CATALÀ
Roger Cardús



71. Principalment als llocs web: www.paueducation.com/lamap, www.inrp.fr/lamap. / 2. Els documents d'alumnes que es reprodueixen en francès poden contenir errors de sinta-
xi o d'ortografia. Es tracta, evidentment, d'escrits presentats en el seu primer estadi i destinats a ser retreballats amb el mestre. / 3. Extracte de la declaració comuna de 8 de
setembre de 2000 signada pels secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences, el director de l’Enseignement scolaire i el president del Comité de suivi national du plan de
rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie. El text complet és a al lloc web www.eduscol.education.fr (en francès). / 4. El desenvolupament de la qual res-
pondrà a l’esquema “De la interrogació al coneixement, passant per l’experiència”, entesa la paraula “experiència” en el sentit de procés experimental d’investigació.

ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA

INTRODUCCIÓ

Després d’una presentació, en aquesta introducció, d'una sèrie d'orientacions metodològiques, es proposen set seqüències
didàctiques. Són seqüències que, repartides entre els cursos i els àmbits coberts per la programació curricular, presenten
exemples clars de posada en pràctica dels processos actius recomanats.

El llibre està destinat a ajudar el mestre a aplicar un ensenyament renovat de la ciència i la tecnologia, tant des del punt de
vista metodològic, com dels continguts de coneixement científic. No és, en cap cas, un manual d’ensenyament de la ciència
a l’escola d’Educació Primària. Les seqüències pedagògiques, els temes de les quals provenen del nucli mateix del currícu-
lum, aspiren a proporcionar un instrument d’arrencada al mestre compromès amb el camí de la renovació de l’ensenyament
de la ciència. El mestre que consolidi els seus passos al llarg d’aquestes seqüències estarà cada vegada més preparat per
continuar endavant amb l’ajuda dels instruments que ja té a la seva disposició1 i que li continuaran sent proposats.

L’atenció al desenvolupament de les capacitats d’expressió escrita i oral és al centre de la pedagogia creada pel programa de
ciència i tecnologia. L'apartat “Ciència i llenguatge a la classe” presenta diverses recomanacions al respecte. Pel que fa a 
l’aprenentatge de la llengua, es desenvolupa al llarg de totes les seqüències presentades en aquest document2.
El treball lingüístic relacionat amb l'activitat científica pot ampliar-se a la llengua estrangera estudiada a la classe. La seqüèn-
cia “Quina hora és a Sidney, Pequín, París o Barcelona?” presenta un exemple d’incitació en aquest sentit (exemple relacionat
amb enunciats o estructures sintàctiques l’adquisició dels quals la programació preveu).

Aquesta introducció ha estat redactada pel grup tècnic associat al Comité de suivi national du plan de rénovation de l’ensei-
gnement des sciences et la technologie à l’école. Les seqüències pedagògiques són el resultat de la col·laboració d’aquest
grup amb un equip de La main à la pâte (Académie des sciences – Institut national de recherche pédagogique – École nor-
male supérieure ULM).

L’obra és el fruit de la col·laboració de persones d’horitzons molt variats: mestres, educadors dels Instituts universitaires de
formation des maîtres (CIUF1), inspectors territorials, científics... La col·laboració estreta, en el si d'un mateix equip, d’espe-
cialistes de diversos àmbits i protagonistes sobre el terreny ha tingut com a objectiu tractar amb la mateixa exigència la qua-
litat científica i la qualitat pedagògica de l'obra. La firma de Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la
Recherche – Direction de l’enseignement scolaire & Académie des sciences – La main à la pâte reflecteix el paper jugat per
La main à la pâte en el context del pla francès de renovació de l’ensenyament de les ciències i la tecnologia a l’escola:
“L’operació La main à la pâte continua. Conserva la seva dinàmica pròpia, així com la seva especificitat, aportada especial-
ment per l’associació de col·laboradors científics; integrada al pla com a pol innovador i centre de difusió d'aquest, n’és un
element essencial3”.

Condicions per a la posada en pràctica de la seqüència didàctica4

L’esquema proposat a continuació està destinat als mestres. El seu objectiu és donar les indicacions per tal de poder iniciar
un procés educatiu que respecti l’esperit de renovació de l’ensenyament de la ciència i la tecnologia.

És un document pedagògic que no pretén definir “el mètode científic” ni descriure de manera exhaustiva el procés que ha
de dur de la problemàtica a la investigació i l’estructuració. Emparentat amb els mètodes actius, el procés proposat es pot
comparar amb el que es recomana per resoldre problemes matemàtics. Per comoditat de presentació, s’han identificat cinc
temps essencials. L’ordre en què se succeeixen no constitueix un fil que s’hagi de seguir de manera lineal. En funció dels
temes, és recomanable un anar i venir entre aquests cinc temps. En canvi, cadascuna de les fases identificades és essen-
cial per garantir la investigació reflexionada dels alumnes.

Aspectes d’un procés experimental d’investigació

El procés en què es fonamenta el Pla francès de renovació de l’ensenyament de les ciències i la tecnologia a l’escola obeeix
als principis d’unitat i diversitat.
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5. Vegeu l'apartat següent, “Paper de la recerca documental i les TIC” (pàg.9).
6. Constituïda, en general, de diverses sessions relacionades amb un mateix tema d’estudi.
7. La funció de guia del mestre no ha de servir per dissimular aquestes concepcions inicials.
8. En el sentit ampli, que inclou, especialment, un projecte de construcció.
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"Unitat: El procés s’articula a partir de la interrogació sobre el món real: objecte o fenomen, ésser viu o inanimat, natural o
construït per l’home. La interrogació condueix a l’adquisició de nous coneixements i bones pràctiques, com a resultat d’una
investigació portada a terme pels alumnes i guiada pel mestre.

"Diversitat: La investigació realitzada pels alumnes pot basar-se en diversos mètodes, inclosos, en el curs d’una mateixa
sessió:

"L’experimentació directa,
"la construcció material (construcció d’un model, recerca d’una solució tècnica),
"l’observació directa o assistida instrumentalment,
"la recerca de documents5,
"la investigació i la visita.

La complementarietat entre aquests mètodes d’accés al coneixement ha d'equilibrar-se en funció de l’objecte d’estudi.
Sempre que des del punt de vista material i deontològic sigui possible, cal potenciar l’acció directa i l’experimentació per part
dels alumnes.

Esquema d’una seqüència didàctica6

Elecció d’una situació de partida
"Paràmetres escollits en funció dels objectius de la programació.
"Adequació al projecte de cicle elaborat per l’equip de mestres.
"Caràcter productiu de les preguntes a les quals la situació pot conduir.
"Recursos propis (materials i documentals).
"Focus d’interès local, d’actualitat o creat a partir d’una altra activitat (científica o no).
"Adequació de l’estudi als interessos de l’alumne.

Plantejament d’interrogants per part dels alumnes
"Treball guiat pel mestre, que si fa falta ajuda a reformular les preguntes per assegurar-se del seu sentit, centrar-les en l’àm-

bit científic i millorar l’expressió oral dels alumnes.
"Elecció orientada i justificada pel mestre de les preguntes productives (és a dir, que es presten a un procés constructiu

que té en compte la disponibilitat de material experimental i documental i pot desembocar en un aprenentatge inscrit en la
programació).

"Manifestació de les concepcions inicials dels alumnes7; tractament de les possibles divergències per facilitar la compren-
sió del problema per part de tota la classe. 

Elaboració d’hipòtesis i concepció d'una investigació
"Gestió per part del mestre de les maneres d’agrupar els alumnes (diferents segons les activitats: de la parella al 

grup-classe sencer); formulació de consignes (funcions i comportaments que s’esperen dels grups).
"Formulació oral d’hipòtesis per part dels grups.
"Possible elaboració de protocols8 destinats a validar o invalidar les hipòtesis.
"Elaboració d’escrits que formulin amb precisió les hipòtesis i protocols (textos i esquemes).

"Formulació oral i/o escrita de previsions per part dels alumnes: “Què em sembla que passarà?”, “per quines raons?”.
"Comunicació oral a la classe de les hipòtesis i possibles protocols.

Investigació dirigida pels alumnes
"Debat intern en el si dels grups: modalitats de la posada en pràctica de l’experiment.
"Control de la variació dels paràmetres.
"Descripció de l’experiment (esquemes, descripció escrita).
"Reproductibilitat de l’experiment (assenyalada a partir de les condicions o els requisits de l’experiment per part dels 

alumnes).
"Tractament dels escrits individuals dels alumnes.
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Adquisició i estructuració dels coneixements
"Comparació i posada en relació dels resultats obtinguts pels diversos grups, per altres classes...
"Comparació amb el saber establert (una altra mena de fer recerca documental), respectant els nivells de formulació 

accessibles per als alumnes.
"Recerca de les causes dels possibles desacords, anàlisi crítica dels experiments realitzats, proposta d’experiments 

complementaris.
"Formulació escrita, elaborada pels alumnes amb l’ajuda del mestre, dels nous coneixements adquirits al final de la   

seqüència.
"Realització de presentacions per comunicar el resultat (textos, gràfiques, maquetes, documents multimèdia).

Paper de la recerca documental i les TIC9

La metodologia adoptada pel pla francès ha estat definida al Bulletin officiel,  n. 23 de 15 de juny de 2000: “Els alumnes
construeixen el seu aprenentatge com a protagonistes de les activitats científiques.”

"Observen un fenomen del món real i proper, a partir del qual es plantegen interrogants i formulen preguntes.
"Porten a terme investigacions raonades aplicant processos d’experimentació concrets que completen, si fa falta, amb    

recerques documentals. És important que els alumnes emprenguin l'una i l'altra d’aquestes dues vies complementàries.”

El desenvolupament d’una seqüència s’ha explicat més amunt. L’objectiu del desenvolupament que es presenta a continuació
és determinar de quina manera la recerca documental ha d’intervenir com a complement d’un procés que porti  de la inter-
rogació al coneixement, passant per l’experiència.

Cal precisar, per començar, els diversos sentits de l’expressió “recerca documental”.

Recerca de documents

A la biblioteca, als centres de documentació, en un diccionari, en una enciclopèdia o a Internet es pot trobar resposta a les
preguntes productives de la classe i resoldre els problemes científics que no s’hagin acabat de resoldre mitjançant la con-
frontació experimental amb el món real. L’alumne ha de ser capaç de:

"Buscar en un diccionari paraules que puguin ajudar-lo a trobar la resposta.
"Saber utilitzar l’índex d’una enciclopèdia.
"Conèixer l’organització d’una biblioteca per consultar obres accessibles i interessants.
"Saber utilitzar l’índex d’un llibre.
"Saber trobar la informació interessant d’un article.
"Saber desxifrar el text, els esquemes o les il·lustracions d’un article.
"Saber formular una petició eficaç en un motor de recerca adequat i distingir les respostes que puguin ser útils per a la

investigació.

Aquestes competències s’estableixen i es reforcen de manera progressiva al llarg de tota l’escolaritat, en l’àmbit de l’ ense-
nyament, de dispositius interdisciplinaris com ara el treball per projectes, els crèdits de síntesi i els treballs de recerca a bat-
xillerat, i dels projectes universitaris d’investigació.

Recerca de documents visuals

L’impacte pedagògic de la multiplicació d’imatges i pantalles produeix reaccions contradictòries i sovint passionals. Entre els
partidaris de l’educació informal (“sigui com sigui les pantalles hi són i els joves en treuen profit”) i els qui temen per la salut
moral i intel·lectual dels nens, quin partit podem adoptar?

Impacte psicològic dels documents

"Impacte històric: La introducció de documents pedagògics audiovisuals ha estat marcada per l’èxit, els anys 70, de les
pel·lícules curtes mudes, que presentaven fenòmens que l’alumne i la classe havien d’interpretar. Les posteriors emisions
televisives enregistrades i reprodüides en VHS poden haver fet retrocedir considerablement el paper actiu de l’alumne.
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9. Tecnologies de la informació i la comunicació. 
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"Impacte geogràfic: La qualitat de les televisions educatives mundials ha demostrat dependre molt dels dispositius peda-
gògics d'acompanyament de les emissions. Hi ha revistes i llocs web que suggereixen activitats a partir de les imatges
televisives (algunes televisions proposen documents d’acompanyament dels seus programes educatius). 

"Impacte pedagògic: Quin valor cal donar als documents en relació amb els fenòmens reals directament perceptibles per
l’alumne? En quin tipus de procés pedagògic?

Quins documents?

Cal distingir els documents explicatius, que mostren i donen sentit, dels documents en brut no interpretats, que demanen
que la recerca de sentit la faci l’alumne (exemples d’aquests darrers: la radiografia d’una fractura d’una cama, una seqüència
no comentada d’un volcà en erupció, la seqüència a càmera ràpida del desenvolupament d’una planta...).

Per què s’han d’utilitzar?
"Per ajudar a plantejar preguntes de manera motivadora. Exemples: una imatge o seqüència d’actualitat (terratrèmol), una

seqüència sobre una activitat professional (una excavació arqueològica per introduir el tema dels fòssils i les traces de l’e-
volució) etc.

"Per donar informació complementària que l’alumne hagi d’analitzar. Exemple: imatges de diagnòstic del cos humà, els
exemples de documents en brut citats.

"Per ajudar a elaborar una síntesi col·lectiva o una reformulació per part de la classe que es pugui afegir al quadern d’expe-
riments quan es finalitzi el treball de recerca. Exemples: els documentals explicatius que s’emeten per televisió, o les
seqüències visuals de síntesi amb finalitat explicativa.

"Per aplicar els coneixements adquirits o per a l’avaluació. Per exemple: imatges o seqüències que mostrin fonts d’energia
no treballades durant el curs, documents que introdueixin problemes més amplis d’educació per a la salut o educació
mediambiental (després d’un estudi detallat de les egagròpiles de les aus rapinyaires, un documental sobre la importància
ecològica de protegir aquestes aus...), que expliquin l’impacte dels hàbits quotidians en l’equilibri de certes cadenes ali-
mentàries...

Complementarietat entre objectes/fenòmens reals i documentació

Alguns fenòmens o objectes no són perceptibles directament perquè són massa grans (en astronomia), massa petits
(microbis), duren massa (creixement d’un arbre), duren massa poc, són massa rars o perillosos (erupcions, terratrèmols),
massa costosos (coets) o pertanyen al passat (història de la ciència i la tècnica).
A més a més, el món real es pot explorar des de diversos angles: mitjançant observacions, experimentacions, compara-
cions...
Però els documents complementaris poden enriquir la interrogació sobre el món real. L’anàlisi d’una seqüència sobre un banc
de gel o una glacera, per exemple, sobre una nevada o un rierol gelat, pot ser molt interessant com a complement d’un pro-
cés experimental sobre els canvis d’estat de l’aigua.
També pot ser profitós relacionar constantment el concret i l’abstracte, els fenòmens científicotècnics i les seves aplicacions
(en el món professional o en els mecanismes d’aparells d’ús quotidià).
La renovació de l’ensenyament de la ciència i la tecnologia a l’escola aspira que l’alumne adquireixi coneixements i bones
pràctiques a partir de l'equilibri entre l’observació de fenòmens i objectes reals, l’experimentació directa i l’anàlisi de docu-
ments complementaris; a formar l’alumne en els mètodes científics d’accés al coneixement, habituar-lo a identificar i verifi-
car les seves fonts d’informació i d'ajudar-lo a desenvolupar el seu esperit crític i ciutadà.
El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ve determinat per aquesta mateixa lògica. Si té “L'expe-
rimentació directa és un element fonamental del procés posat en marxa i l’observació i l’acció sobre el món real tenen prio-
ritat sobre el recurs al virtual”, aquestes consideracions no redueixen en cap mesura l’interès de recórrer a les TIC, sigui per
consultar documents que serveixin per completar l’observació directa, sigui per buscar referències que permetin la confron-
tació dels resultats dels experiments amb el saber establert.

Ciència i llenguatge a la classe

El llenguatge no és el principal objecte d’estudi de les activitats científiques que es realitzen a la classe. No obstant això, les
activitats simultànies d’observació del món real, acció sobre el món real, lectura i producció de textos, permeten que l’alum-
ne adquireixi competències lingüístiques (oral i escrites10) i elabori reflexions. De manera individual o col·lectiva, a ciència el
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10. Inclosos imatges i esquemes.
11. Vegeu l’apartat “Paper de la recerca documental i les TIC” (pàg. 9).



"SINTETITZAR "jerarquitzar, relacionar

llenguatge es fa servir per:
"Formular els coneixements que s’adquireixen: anomenar, etiquetar, classificar, comparar, establir referents, comunicar.
"Posar en relació: interpretar, reorganitzar, donar sentit.
"Fer valer un punt de vista: convèncer, argumentar.
"Interpretar documents de referència: cercar, documentar-se11, consultar.
L’expressió de les concepcions inicials dels alumnes es podrà fer de manera oral o a través d’escrits individuals, però sovint
no serà completa fins que es posi en marxa una primera experimentació. L'experimentació ajudarà el mestre a circumscriu-
re millor les teories implícites dels alumnes, i els alumnes a identificar de manera més precisa la naturalesa científica del
problema plantejat.

L’oralitat

La iniciativa que es deixa als alumnes en l’elaboració de les accions i l’organització de les confrontacions permet que es pro-
dueixin intercanvis orals molt útils i plens de sentit.
L’expressió verbal fa possible un pensament alhora raonat i espontani, divergent, flexible i propici a la invenció. Això demana
que els torns de paraula s’inscriguin dins les sessions amb l’ajuda de les preguntes del mestre i l’organització del treball
entre iguals.

De l’oral a l’escrit

El procés en què participen els alumnes demana que certs elements del discurs es puguin fixar com a indicis provisionals
o definitius, elements de referència, notes i subratllats o missatges a transmetre.
Gràcies a l’escriptura, la paraula també es pot consolidar, reformular, reescriure, posar en relació amb altres escrits. La llen-
gua, vector del pensament, permet anticipar-se a l’acció. Quan la paraula precedeix l’escriptura, el discurs de l’alumne passa
d’un llenguatge parlat ple d’implícits a un llenguatge més precís que respecta la monosèmia del llenguatge científic i integra
a l’escrit formes diverses: esquemes, gràfics, subratllats...
D’aquesta manera, escriure facilita el pas a nivells de formulació i conceptualització més elaborats.

L’escriptura

L’escriptura convida a distanciar-se, a objectivar. La producció d’escrits per als altres demana que aquests siguin interpreta-
bles dins un sistema de referents que ja no pertanyi en exclusiva al seu únic autor, i per tant obliga a clarificar els coneixe-
ments en els quals es fonamenten. A la classe de ciència, la producció de textos no té com a objectiu principal demostrar
que se sap escriure, sinó afavorir l’aprenentatge científic de l’alumne i facilitar la tasca de guia del mestre.
Es convida els alumnes a produir, individualment o en grup, escrits que puguin acceptar-se en brut i utilitzar-se a classe com
a mitjà per a un millor aprenentatge.
Més enllà del text narratiu, molt utilitzat a l’escola, a ciència s’introdueixen altres usos de l’escrit. Aquesta relació renovada
amb la producció de textos és d’un interès especial per als alumnes que no tenen ganes d’escriure o que no destaquen espe-
cialment en aquest àmbit.

Escriure... per què?
"definir un dispositiu

"ACTUAR "anticipar resultats, eleccions materials
"planificar
" ...

"Escriure per a un mateix "prendre nota d’observacions, recerques, lectures
amb l’objectiu de... "MEMORITZAR "tornar a una activitat anterior

"tenir dades i resultats a l'abast

"TRANSMETRE "el que s’ha entès, una conclusió, una síntesi
"PREGUNTAR "a una altra classe, a un científic

"Escriure per als altres 
amb l’objectiu de...
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"el que s’ha fet
"EXPLICAR "el que s’ha entès

"informar

"reorganitzar, seleccionar, estructurar
"ENTENDRE "posar en relació escrits anteriors

"reformular escrits col·lectius 
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El quadern d’experiments

Pertany a l’alumne i és l’espai privilegiat dels escrits individuals, un espai on el mestre no exerceix autoritat; però també és
un eina personal per a l’adquisició de coneixements.
Per aquesta raó, és important que l’alumne es quedi el quadern al llarg de tot el cicle: que pugui seguir-hi el rastre de la seva
creativitat, del seu pensament; buscar-hi elements per adquirir nous coneixements, referents per continuar treballant...

El quadern inclourà tant les anotacions individuals de l’alumne, com els textos elaborats col·lectivament (que seran conside-
rats coneixements), com la reformulació d’aquests darrers per part de l’alumne.
L’alumne ha de saber desfer-se dels seus tempteigs inicials. Els criteris per prendre notes han de tenir en compte l’adequa-
ció de l’escrit amb la seva intenció, no la qualitat intrínseca de l’escrit.
Els diversos tipus d’escrits han de ser fàcils d’identificar. Sempre que sigui possible, per exemple, la síntesi de classe es farà
amb ordinador i es donarà fotocopiada per a cadascú.
A la classe de ciència, quan l’alumne escriu, dedica la part més important dels seu  esforç al contingut dels coneixements en
qüestió i a les activitats realitzades (experimentacions, interaccions...). Integra, d’altra banda, paraules, signes o codis espe-
cífics dels textos de caràcter científic.
La necessària implicació de l'alumne en aquesta tasca demana una tolerància raonada per part del mestre. Les competèn-
cies específiques relacionades amb la producció de textos a la classe de ciència s’adquireixen a llarg termini.
La relació contínua entre l’escriptura individual i l’escriptura col·lectiva afavoreix l’apropiació de característiques del llenguat-
ge científic per part de l’alumne:

"Representacions codificades.
"Organització de l’escrit a partir de l’establiment de relacions (títols, tipografies, connectors...), en particular de la relació de  

causalitat.
"Usos de les formes verbals: present, passiva.

La funció del mestre

El mestre proporcionarà diferents tipus d’ajuda.

"En resposta a unes preguntes.
"En forma de glossaris elaborats de mica en mica i relacionats amb àmbits concrets.
"Proposant instruments per prendre nota de les observacions:

"Fulls de paper quadriculat o amb pauta per facilitar el pas a la forma gràfica.
"Gomets autoadhesius de colors per facilitar la comprensió estadística (núvols de punts).
"Paper de calcar per copiar elements pertinents o reutilitzar en part o en la seva totalitat documents elaborats 

o seleccionats en el curs d’altres recerques.
"Proposant marcs d’escriptura per guiar l’alumne sense limitar-lo:

"taules de doble entrada,
"calendaris.

"Organitzant la comunicació d’experiments o síntesi a la classe o a altres classes perquè els alumnes puguin posar a prova
l’eficàcia de les seves eleccions;

"Posant a disposició dels alumnes documents, suports d’anàlisi o referents textuals complexos, la utilitat dels quals hagi
estat ben determinada.

Aquestes ajudes tindran eficàcia quan es facin les confrontacions.

Escrits intermedis

Produïts en grup o en el marc d’interaccions entre alumnes, faciliten el pas del “jo” al “nosaltres”. Es veuen enriquits pels
documents que els alumnes tenen a la seva disposició i permeten, bé el retorn de cadascú al seu camí experimental, bé l’e-
laboració de propostes per a la síntesi de classe. La generalització (pas del “nosaltres” a la forma impersonal) s’acostuma a
fer amb tota la classe i amb l’ajuda del mestre.
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1. L’AIRE ÉS MATÈRIA?
Cicles Mitjà i Superior de Primària

La seqüència presentada a continuació està relacionada amb l’estudi de la matèria que es duu a terme a 2n i 3r de Primària.
Aquesta seqüència ha estat realitzada en el marc d’un projecte de classes de 2n i 3r de Primària. Per projecte, cal entendre
un conjunt d’activitats lligades a la recerca, per part dels alumnes, de respostes possibles a un problema plantejat de mane-
ra col·lectiva.

Es distingirà:
"La problemàtica del mestre: com convèncer els alumnes de la materialitat de l’aire.
"La problemàtica dels alumnes, que orienta la seva feina en cada sessió. 

A partir de la situació proposada pel mestre en forma de pregunta o repte a l’inici de cada sessió, els alumnes es fan pregun-
tes que no s’haurien fet de no ser per aquesta. Després ve la reformulació i sorgeixen problemes que cal solucionar-se i que
constitueixen l’entrellat de la sessió.

Al llarg de les activitats, els alumnes adquireixen progressivament les nocions previstes (aquí, l’aire és matèria, de la matei-
xa manera que ho són un sòlid o un líquid). Durant el procés es dóna prioritat a la pràctica lingüística, oral i escrita, relacio-
nada amb la pràctica experimental. 
Aquesta pràctica lingüística engendra una activitat recurrent d’anàlisi i reflexió i afavoreix la conceptualització.

A part del seu objectiu conceptual sobre la materialitat de l’aire, aquesta seqüència es proposa il·lustrar el següent:
"La possibilitat que tenen els mestres de gestionar les diverses fases d’aquest tipus d’activitats.
"La capacitat dels alumnes d’idear un experiment, posar-lo en pràctica i extreure’n informació pertinent, fins i tot quan l’ex-

periment no “verifica” les hipòtesis inicials.
"La funció dels diversos textos produïts al llarg de les activitats (gestió a llarg termini del quadern d’experiments).
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UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

Educació Infantil: l’alumne entra en relació amb el món mitjançant els sentits. Les activitats proposades li permeten des-
envolupar la percepció sensorial, sobretot tàctil. Així, el vent (aire en moviment) constitueix una primera aproximació a l’e-
xistència de l’aire. La fabricació reflexionada d’objectes que utilitzen el vent (molí...)1 pot ajudar a percebre la seva existèn-
cia.

P5 i Cicle Inicial de Primària: quan continua la descoberta del món de la matèria. S’han trobat i manipulat matèries sòli-
des i líquides i se n’han descobert certes propietats. Ara els alumnes estableixen de manera progressiva l’existència d’una
matèria que no és visible, que es pot conservar, que es desplaça i que actua fins i tot quan no es mou. Retrobaran aquesta
matèria quan estudiïn els cinc sentits o les manifestacions de la vida animal (condicions per a la cria; estudi dels modes de
desplaçament, per exemple el vol dels ocells).

Cicles Mitjà i Superior de Primària: quan es continua l’estudi de la matèria: l’aire, el seu caràcter pesant. Com que s’es-
tablirà que l’aire és pesant (té una massa), es descobrirà una altra matèria invisible: el vapor d’aigua. La noció d’estat gasós
s’adquireix de mica en mica. Les consideracions sobre l’adaptació dels éssers vius al seu medi permeten entendre l’aire (res-
piració, circulació) des d’un punt de vista vital.

Educació Secundària: quan els alumnes evidencien una propietat de l’aire com a gas: la compressibilitat. L’estudi de l’ai-
re des d’un punt de vista químic (combustions, model particular) permet aprofundir en el coneixement de la matèria. El des-
cobriment d’altres gasos (oxigen) a química i biologia permet avançar en l’adquisició de la noció d’estat gasós. Finalment,
estudis com els dels vegetals clorofil·lacis o el de les condicions de cria dels animals condueixen a considerar l’aire com a
medi vital.

Coneixements i bones pràctiques que els alumnes haurien d’haver adquirit o estar en procés 
d’adquirir al final de la seqüència:

"Saber diferenciar els estats de la matèria a partir d’algunes de les seves propietats.
"Haver començat a reconèixer l’existència d’un nou estat de la matèria: l’estat gasós. L’aire és matèria en estat gasós.
"Saber idear i després posar en pràctica un protocol experimental per respondre a una problemàtica.
"Posar en pràctica les primeres etapes d’un procediment experimental. 

Extracte del currículum de Primària
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1. La construcció d’un penell és objecte de la seqüència “Com saber d’on ve el vent?” destinada al Cicle Superior. 
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Inicial
"Diversitat d’entorns físics: el cel, l’aire, la terra i l’aigua.

Cicle Mitjà
"Concepte d’objecte, de material (sòlids, líquids i gasos) i de

propietat.

Cicle Inicial
"Descripció intuïtiva, oral i gràfica d’éssers, fets i fenòmens

observats.
"Seguiment d’experiments senzills.

Cicle Mitjà
"Identificació i control d’algunes variables que intervenen en

els canvis d’objectes, éssers o fenòmens.
"Predicció d’un resultat a partir de l’observació i 

l’experimentació.
"Registre i representació d’experiments senzills.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.



UN  POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
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SESSIONS

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Coneixements, sabers i
bones pràctiques 
en joc

Activitat lingüístiques

Què hi ha dins les bosses
amagades a les caixes?

Manipular les bosses
sense veure el seu contin-
gut; sentir, experimentar
percepcions i caracterit-
zar-les, anomenar-les,
comunicar-les,confrontar-
les amb les experimenta-
des pels companys.

Aproximació sensorial als
estats de la matèria.
Diferenciar aquests estats
a partir d’algunes de les
seves propietats: rígid,
sòlid, tou, pesat, lleuger,
fred, calent (conductibili-
tat tèrmica), etc.

Verbalitzar sensacions
(anomenar, descriure). 

Elaborar un text col·lectiu.

Què sabem de l’aire? El mestre organitza una
xerrada col·lectiva sobre
el que els alumnes
saben de l’aire: on n’hi
ha?, per què serveix?,
etc.

Representacions dels
alumnes sobre l’aire.

Reconeixement del fet
que no tota la classe està
d’acord pel que fa a l’exis-
tència de l’aire, els llocs
on n’hi ha, la seva funció,
etc.

Debatre amb els com-
panys.

Expressar les nocions
adquirides de manera
espontània en el context
familiar. Elaborar un text
col·lectiu sobre aquestes
nocions. 

L’aire es pot atrapar? Imaginar una manera
d’omplir una bossa 
d’aire: obrir la bossa a
classe; bufar-hi dins;
córrer amb la bossa 
pel pati; etc.

Saber realitzar un 
experiment senzill:
obrir la bossa, omplir-la
d’aire, tancar-la. L’aire
existeix i és matèria 
perquè es pot atrapar i
se’n pot omplir un 
recipient.

Verbalitzar un protocol
experimental.

Com demostrar que la
bossa conté alguna cosa?

Concebre un experiment
per respondre la pregunta
de partida. Per analogia
amb situacions de la vida
quotidiana, els alumnes
proposen “buidar” la
bossa foradant-la. Creuen
que podran sentir l’aire
que en surt. La constata-
ció del fracàs de l’experi-
ment duu el mestre a
organitzar un debat per-
què els alumnes puguin
superar-lo i concebre
experiments nous.

Realitzar un experiment
segons un protocol esta-
blert. 

Saber extreure’n informa-
ció. 

Reconèixer que un experi-
ment “no funciona”: l’aire
no és una substància pal-
pable com un sòlid o un
líquid. Primera distinció
estat gasós/estat líquid.
Posar en qüestió el proto-
col per elaborar-ne un de
nou.

Redactar un protocol
experimental en grups
petits. Presentar-lo al con-
junt de la classe amb
arguments.

Com recuperar l’aire de la
bossa?

Concebre un altre 
experiment. Dur-lo a la
pràctica i modificar-lo si fa
falta per aconseguir trans-
portar l’aire de la bossa a
una ampolla plena d’ai-
gua.

Posada en pràctica efecti-
va d’un procediment
experimental. L’aire es pot
transportar: és matèria.

Redactar un protocol
experimental. 

Redactar un informe de
l’experiment.



SESSIÓ 1. Què hi ha dins les bosses amagades a les caixes?

Els alumnes intenten diferenciar les matèries mitjançant el tacte i a partir de la seva experiència personal.

Fase 1

El mestre fica dins unes caixes col·locades al fons de l’aula quatre bosses de plàstic amb els següents continguts: 1. aigua;
2. sorra; 3. aire; 4. una rajola. Proposa als alumnes que manipulin, sense veure-les, totes quatre bosses i endevinin què hi ha
a cada una. Els alumnes van per torns al fons de l’aula, manipulen les bosses, descriuen el que senten i prenen nota de les
seves percepcions de manera individual.

Figura 1. Cada alumne pren nota de la seva activitat.

Fase 2

Quan tots els alumnes han passat pel taller de manipulació, una debat col·lectiu2 guiat pel mestre permet fer la síntesi del
que s’ha sentit (treball sobre l’objectivació de les percepcions) i caracteritzar el que conté la bossa 3 (l’aire) en relació amb
els estats de la matèria que ja es coneixen: l’estat sòlid i l’estat líquid. 

Aquesta fase3 planteja un problema als alumnes: 

"El contingut de la bossa 3. 
La xerrada entre els alumnes els porta a preguntar-se: 

"“És buida?”
"“No és res?”. 

O bé: 
"“És una cosa com les altres, però diferent?”
"“Més lleugera?”.

La validació es fa, evidentment, obrint les bosses. Com que de la bossa 3 no en “surt” res es reprèn la discussió.

Després, sota l’autoritat científica del mestre4, s’elabora un document col·lectiu en el qual es determinen certes característi-
ques que distingeixen els dos estats de la matèria coneguts de l’estat del que hi ha a la bossa 3 (impossibilitat d’arribar a
aixafar completament la bossa, constatació que indica que “hi ha alguna cosa”). 

A continuació, es convida els alumnes a proposar exemples de materials que entrin dins les categories determinades 
d’aquesta manera5. 

18 2. Plantejament d’interrogants, treball guiat pel mestre. Vegeu les “Condicions per a la posada en pràctica d’una seqüència didàctica” de la Introducció.
3. Elaboració d’hipòtesis i concepció de la investigació que cal realitzar per validar-les o invalidar-les, formulació oral d’hipòtesis en el si dels grups, formulació oral i/o escrita 

d’anticipacions per part pels alumnes.
4. Adquisició i estructuració de coneixements, comparació i posada en relació dels resultats obtinguts pels diversos grups, confrontació amb el saber establert. 
5. Adquisició i estructuració de coneixements.

MARIA BOSSA 1 BOSSA 2 BOSSA 3 BOSSA 4

"QUÈ 
HE SENTIT?

fred tou res dur

"QUÈ ÉS? aigua sorra aire pedra

"EL 
MEU DIBUIX
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SESSIÓ 2. Què sabem de l’aire?, es pot atrapar?

S’empeny els alumnes a manipular, i per tant considerar com a material, “una cosa” anomenada “aire”.

Fase 1

El mestre demana a un alumne que recordi el que ha fet a la sessió precedent i convida els alumnes a recuperar les pregun-
tes que la classe s’ha fet a propòsit de l’aire6.

L’objectiu del debat no és trobar respostes immediates a totes les preguntes dels alumnes (d’altra banda, algunes no perto-
quen al nivell de d’Educació Primària), sinó induir els alumnes a adonar-se del conjunt de preguntes que es poden formular
sobre aquest tema: 

"“Què es pot fer amb l’aire?
"Es pot tocar?
"N’hi ha per tot arreu? 
"Hi ha llocs on no n’hi hagi?”7.

La discussió pot tractar de la seva presència o absència al pati (“n’hi ha, segur”), a la classe (“segurament, perquè sinó no
s’hi podria respirar”), a l’armari (ja no hi ha unanimitat, sobretot si aquest està mig obert, perquè “l’aire es pot escapar”). A
poc a poc s’elabora un text col·lectiu que recull les preguntes tractades.Un cop passat a net pel mestre, s’inclourà en el qua-
dern d’experiments (vegeu l’escrit col·lectiu, sessió 4).

Al final d’aquesta fase, el mestre proposa als alumnes que “atrapin aire” amb bosses de plàstic. 

Fase 2

Els alumnes “omplen” les bosses al pati, a la classe i a l’armari. Un cop plenes, cada nen les etiqueta i escriu el seu nom i el
lloc d’on ha agafat l’aire.

SESSIÓ 3. Com demostrar que la bossa conté alguna cosa?

Evidenciar la presència de l’aire és afirmar que existeix.

Fase 1

El mestre proposa als alumnes8, organitzats en grups petits, que s’inventin un experiment per demostrar que la bossa no
és buida, sinó que conté alguna cosa.

"Es forada la bossa i s’escolta.

Figura 2. Una proposta d’experiment que no donarà el 
resultat esperat.

196. Elecció d’una situació de partida, caràcter productiu de la interrogació a la qual la situació pot conduir.
7. Plantejament d’interrogants, treball guiat pel mestre.
8. Elecció d’una situació de partida, caràcter productiu de la interrogació a la qual la situació pot conduir.
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Els alumnes comencen proposant experiments9 en els quals es tracta de “buidar” la bossa per evidenciar la presència de l’aire.
Aquestes propostes d’experiments s’expliquen en uns cartells o al quaderns d’experiments i després es presenten a la classe.

"Com demostrar que hi ha aire a la bossa?
Hipòtesi 1:

– Foradar la bossa plena d’aire al damunt d’un gibrell amb aigua.
– Resultat de l’experiment.
– Cap bombolla d’aire dins el gibrell.

Fase 2

Després de la realització dels experiments i si els alumnes constaten que “no funcionen”, el mestre dirigeix una discussió
col·lectiva per entendre les raons dels fracassos10. Els alumnes tornen a dir que “l’aire no es pot veure”. El mestre substitueix
l’expressió “veure” per “posar de manifest”. De mica en mica, en funció de les experiències viscudes per cadascú (a la ban-
yera, a la piscina...), s’arriba a la conclusió següent: caldrà fer bombolles.

Però no és tan senzill. Encara que tots els grups es posin d’acord que cal utilitzar un cubell ple d’aigua, falta saber com utilit-
zar-lo.

Com es pot constatar en l’extracte del quadern d’experiments adjunt (figura 3), la idea que l’aire vessarà de la bossa forada-
da i anirà a parar al cubell és força freqüent entre els nens d’aquesta edat. 

Fase 3

Si la solució trobada no dóna el resultat esperat, els alumnes poden provar de submergir la bossa a l’aigua i foradar-la un cop
dins.

Després dels fracassos i les desil·lusions precedents, la realització d’aquest experiment “que funciona”11 per part de tots els
grups dóna una immensa alegria als alumnes, que aconsegueixen evidenciar les  bombolles d’aire que s’escapen de la bossa.

"Materials: una bossa, una galleda plena d’aigua,
una agulla, un cordill
1. Córrer per omplir una bossa d’aire.
2. Lligar la bossa amb el cordill.
3. Agafar la galleda d’aigua.
4. Foradar la bossa a prop de la galleda.
5. Mirar, sortiran bombolles!

20 9. Elaboració d’hipòtesis i concepció d’una investigació per validar-les o invalidar-les.
10. Investigació realitzada pels alumnes.
11. Investigació realitzada pels alumnes, reproductibilitat de l’experiment (determinada per part dels alumnes a partir de les condicions de l’experiment).

Figura 3. Un altre protocol fonamentat en una 
concepció errònia de la materialitat de l’aire.

Figura 4. Un protocol que serà reprès un cop discutit amb la classe.
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SESSIÓ 4. Com recuperar l’aire de la bossa?

L’aire, ara considerat matèria, serà objecte de diverses manipulacions.

Fase 1

La situació de partida proposada pel mestre12 consisteix a demanar als alumnes que recullin les bombolles d’aire en una
ampolla de plàstic o qualsevol altre recipient. Abans de començar a investigar en grups petits, el mestre demana als alum-
nes que recordin les etapes principals d’elaboració d’un protocol experimental (formulació concreta de la pregunta a la qual
es busca resposta, consideració d’hipòtesis, tria del material necessari, elaboració del protocol pròpiament dit). Aquesta
puntualització metodològica val per a totes les sessions de la seqüència: el rigor en el procés d’investigació s’adquireix de
manera progressiva i recordar aquestes etapes és fonamental per permetre que cada alumne l’adquireixi al seu ritme13. 

El mestre convida els grups a elaborar i discutir un protocol i escriure’l en un cartell. Aquesta feina de redacció sistemàtica
en el si del grups al llarg del procés té una doble funció: facilitar la reflexió sobre els fenòmens en joc i el seu estudi experi-
mental14 i permetre la comunicació dels protocols elaborats a tota la classe15. En aquesta fase, els grups treballen de mane-
ra autònoma.

Els alumnes faran errors d’ortografia. Però si l’alumne no ho demana expressament, el mestre no ha d’intervenir. En aques-
ta fase s’ha escollit deixar-los lliures perquè puguin concentrar-se i fer ús de la creativitat necessària per elaborar el proto-
col. Els errors es corregiran en el moment de la redacció del text col·lectiu, que figurarà al quadern d’experiments amb un
signe distintiu (per exemple, una rodona verda) que permeti als alumnes distingir el que ha estat validat pel mestre (correc-
te en el pla del saber i l’ortografia) del que respon a la feina del grup. A la secció “Ciència i llenguatge a la classe” de la
Introducció s’explica com tractar els textos produïts a classe.

Cal destacar la maduresa que adquireixen els alumnes en aquest àmbit quan el pacte s’ha explicat clarament. Els alumnes
saben que, en aquesta fase de la seva feina, tenen un cert grau de llibertat pel que fa a l’ortografia, però que tampoc no l’han
de descuidar. Es fan preguntes (com s’escriu aquesta paraula?) perquè saben que hi ha regles, però com que no temen cap
sanció del mestre accepten, sense “bloquejar-se”, redactar un document que després s’ha de presentar a la classe.

"El meu experiment.
"Hem agafat una bossa i una ampolla i amb les estisores hem foradat la     

bossa i hem agafat l’ampolla perquè l’aire no sortís. 
"L’aire s’escapa de la bossa fent bombolles però no pot entrar dins 

l’ampolla.

Figura 5. Un primer experiment que no sortirà bé.

Aquesta opció pedagògica ha estat explicada als alumnes i als seus pares mitjançant, per exemple, una carta dirigida a
aquests darrers.

2112. Elecció d’una situació de partida, caràcter productiu de la interrogació a la qual la situació pot conduir.
13. Investigació realitzada pels alumnes, temps de debat intern en el si del grup: modalitats de la posada en pràctica de l’experiment, control de la variació dels paràmetres.
14. Investigació realitzada pels alumnes, reproductibilitat de l’experiment (determinada per part dels alumnes a partir de les condicions de l’experiment).
15. Adquisició i estructuració de coneixements, comparació i posada en relació dels resultats obtinguts pels diversos grups.

SE
SS

IÓ
 4

ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA L’AIRE ÉS MATÈRIA?   

"

"

"



Fase 2

El mestre demana a cada grup que expliqui el seu protocol a la classe i a continuació faci l’experiment davant de tothom (si
cal, després d’haver provat el material). Si no surt bé, l’experiment se sotmet a discussió crítica per intentar entendre les
raons del fracàs. Llavors, tenint en compte les consideracions de la classe, es fa un altre intent.

Exemples de propostes d’alumnes:

Exemple 1: Entre les propostes exòtiques i inesperades, un grup proposa recollir les bombolles amb una cullera i traspassar-
les “amb molta cura” a l’ampolla. L’ experiment és un fracàs, però els alumnes s’hi entesten; estan convençuts que si les bom-
bolles d’aire exploten quan la cullera es treu de l’aigua és perquè el manipulador no és prou hàbil. Però davant del fracàs per-
sistent tot i els canvis d’operador, es rendeixen a l’evidència: el problema és en un altre lloc. Es produeix un debat en el si del
grup que s’acaba quan un alumne assenyala que “a l’aire, les bombolles d’aire no es veuen”.

Exmple 2: Un altre grup proposa fer servir un tub per unir la bossa d’aire amb una bossa “buida”, és a dir, aixafada, i aixafar
amb les mans la bossa inflada. L’èxit és immediat: la bossa aixafada s’infla mentre l’altra es buida d’aire. En canvi, els grups
que uneixen directament les dues bosses no se’n surten: si no les lliguen bé l’una amb l’altra, hi ha fuites; si les lliguen massa
fort, l’aire no pot passar.

Exemple 3: La majoria de grups proposen unir la bossa amb una ampolla. Però les bombolles d’aire no arriben a entrar
a l’ampolla.

Caldran uns quants experiments no concloents perquè els alumnes s’adonin que:

"Una ampolla que ja té aire no es pot omplir.

Fase 3

Encara que l’ampolla s’ompli d’aigua, pot ser que alguns alumnes no se’n surtin. La idea d’“abocar aire” a l’ampolla posant la
bossa damunt encara pot tornar a sorgir. La discussió gira entorn de si l’ampolla ha d’estar plena d’aigua fins dalt. Un argu-
ment és que si no està plena “no farà mai bombolles”.

Caldran diversos intents perquè els alumnes vegin que l’experiment “no funciona” i tinguin la idea d’invertir el dispositiu.
Quan les primeres bombolles entrin a l’ampolla d’aigua col·locada damunt de la bossa tindran una gran satisfacció.

"El meu informe de l’experiment
"1. Omplir una ampolla d’aigua. La bossa, omplir-la d’aire. Unir l’extrem a l’ampolla
"2. Capgirar l’ampolla.

Figura 6. Un experiment que aprofita la lliçó dels 
fracassos precedents.
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La funció del mestre és explicar el pas de l’aire de la bossa a l’ampolla i, a la inversa, el pas de l’aigua de l’ampolla a la bossa.
Tot seguit, cada grup posa en pràctica aquest procediment correcte. A continuació, s’elabora un text col·lectiu i es trasllada al
quadern d’experiments (la rodona verda indica que es tracta d’un text col·lectiu, elaborat sota l’autoritat científica del mestre).

"El meu informe de l’experiment.
"Cal explicacions.

"Informe de l’experiment que ens ha permès    
recuperar les bombolles d’aire.
(Informe col·lectiu dictat a la mestra.)

Material:
– Una ampolla plena d’aigua 
– Una bossa plena d’aire 
– Una goma elàstica 

Desenvolupament:
1. Omplir una ampolla d’aigua. 
2. Omplir una bossa d’aire. 
3. Fixar l’obertura de la bossa d’aire al voltant   

del coll de l’ampolla amb una goma elàstica. 
4. Capgirar l’ampolla. La bossa queda a sota.

El que hem observat:    
Les bombolles d’aire pugen a l’ampolla i ocupen   
el lloc que deixa lliure l’aigua,  que cau 
a la bossa.

Figura 7. Text col·lectiu elaborat amb el mestre (rodona verda). 

Fase 4

Al final d’aquestes quatre sessions, es pot establir una primera conclusió del que s’ha descobert sobre l’aire: es pot atrapar,
se’n pot omplir un recipient, es pot transvasar (fer-lo passar d’un recipient a un altre). Això constitueix un primer pas cap a
la caracterització d’un tercer estat de la matèria, el gasós, del qual l’aire és un representant.

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Durada raonable
Aquest tipus de feina no pot ser esporàdic, no té prou sentit si no s’efectua a llarg termini; que és, precisament, el que per-
met el marc seqüencial. 

Material
El material utilitzat en aquestes quatre sessions no planteja cap dificultat: bosses de plàstic, gibrells, cubells, ampolles de
plàstic...

CONCLUSIÓ

Aquesta seqüència dóna prioritat a dos objectius, un en termes de coneixements que s’han d’haver adquirit a Cicle Mitjà, i
un en termes de procés experimental autònom. Evidenciar de manera experimental la presència d’aire en una bossa no és
tan senzill de realitzar com els alumnes s’imaginen al principi (per demostrar que a la bossa hi ha aire, diuen, només cal
foradar-la perquè es buidi).

Molts alumnes no reconeixen el problema (l’aire no cau a l’aigua quan la bossa s’obre al damunt del cubell) fins després d’ha-
ver realitzat l’experiment. En aquest procés, l’alumne adquireix nous coneixements, a partir d’un experiment que “no funciona”,
(sempre, és clar, que les raons del fracàs siguin analitzades col·lectivament). 
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Per fer entrar l’aire a l’ampolla, els alumnes pensen de seguida a fer servir una ampolla, a omplir-la d’aigua (per veure les
bombolles). Col·loquen la bossa plena d’aire ALdamunt de l’ampolla i no entenen perquè les bombolles no baixen a l’ampolla.
Quan decideixen invertir el dispositiu (la bossa d’aire a sota) és durant l’acció, és a dir, mentre “pensen amb les mans”.  
A priori no consideren posar l’ampolla damunt perquè creuen que l’aigua vessarà i l’experiment sortirà malament.

És interessant assenyalar que aquest experiment es fa poques vegades a classe. L’experiment proposat per gairebé la tota-
litat de manuals escolars consisteix a col·locar l’ampolla d’aigua directament a sobre, la bossa d’aire a sota, i el conjunt dins
l’aigua; com si aquesta fos l’única possibilitat.

Durant la seqüència els alumnes han realitzat amb l’aire operacions que realitzen amb freqüència amb altres matèries (aga-
far, transportar, conservar, traspassar). Encara no han adquirit tots la noció de la materialitat de l’aire: caldran sessions en
què l’aire s’utilitzi, per exemple, per omplir globus o ampolles i posar objectes en moviment. La noció de la materialitat de l’ai-
re només es pot adquirir al llarg del temps i a partir de situacions diverses. Hauran de presentar-se situacions en què els
alumnes se sentin empesos a sentir el vent16, interrogar-se sobre el pes de l’aire (a Cicle Superior), sobre la necessitat de
l'aire per a la vida (aproximacions desitjables per als altres cicles i per a l’estudi dels éssers vius).

PER ANAR MÉS ENLLÀ

El treball sobre l’aire que s’acaba de presentar no és exhaustiu, caldrà realitzar altres activitats referides a altres punts de la
programació dels cicles inicial i mitjà. Durant el debat sobre l’aire (sessió 2), els alumnes ja han demostrat el seu interès per
aquests altres punts.

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

Els llocs web d’aquesta llista inclouen documentació per als mestres sobre el tema de l’aire:

"Relat d’una experiència a Educació Infantil: 
www.xtec.es/-mpedreir/escola/aire/aire.htm

"Conjunt de recursos de la xarxa telemàtica educativa d’Andalusia:
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso02/accesit_1/index.html

"Un experiment de la plana Explora, Xile: 
www.explora.cl/exec/cyt/experimento/ficha.e3?id=25

"Dos experiments amb aire: 
www.geocities.com/emuseoros/Docs/ninios.htm#dos

24 16. Vegeu la seqüència “Com podem saber d’on ve el vent?”.
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2. UNA LLAVOR, UNA PLANTA?
P5 i Cicle Inicial de Primària
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Aquesta seqüència proposa continuar, aprofundint-la, la reflexió sobre els éssers vius que l’alumne ha iniciat a Educació
Infantil i ajudar-lo a trobar, de mica en mica, els indicis que li permetin reconèixer la vida. De manera més general, la seqüèn-
cia proposada a continuació permet adquirir progressivament i a través d’activitats pedagògiques la noció de llavor. La lla-
vor (la seva definició i la seva funció) i la germinació es presenten al Cicle Inicial de Primària com a etapes; el cicle de de-
senvolupament no es conceptualitzarà fins als Cicles Mitjà i Superior de Primària. 

Aquestes sessions permeten dur a terme un procés d’investigació científic. La seva posada en pràctica és còmoda i no
demana cap compra de material específic o onerós.

L’estudi de la llavor i la seva importància com a tal, a l’inici mateix del desenvolupament vegetal (per a les plantes amb flor i
les coníferes), és accessible als alumnes i especialment adequat a Educació Primària. 

Les activitats de sembra són habituals a Educació Infantil i els nens tenen, en general, un coneixement intuïtiu de la noció
de llavor i del seu paper fonamental (producte de la reproducció i mitjà de dispersió).



UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

P5 i Cicle Inicial d’Educació Primària: Es tracta d’adquirir la noció de llavor. Llavor es pot definir de la manera següent:
ésser viu vegetal, deshidratat, que consta d’un germen en estat de vida alentit envoltat de reserves i protegit per un embol-
call. L’alumne s’haurà d’interrogar sobre les condicions necessàries perquè la llavor reprengui una vida activa que culmini en
el desenvolupament d’una planta.

Cicles Mitjà i Superior de Primària: Es presentarà l’origen de la llavor i es posaran de manifest les transformacions del
cicle dels vegetals amb flor (de la flor al fruit). Es pot dur a terme un procés experimental que tracti la influència simultània
d’alguns factors de germinació.

Educació Secundària: Es proposa una experimentació per posar a prova les hipòtesis sobre les condicions de germina-
ció de les llavors, que condueix a una reflexió sobre la influència de les condicions climàtiques (dues com a màxim) i la ger-
minació de les llavors en el medi. Es recorda que la llavor prové de la flor i, a continuació, s’estudia com a mitjà de dispersió
que permet als vegetals amb flor i les coníferes colonitzar el medi.

Batxillerat: Els alumnes s’interessen per la morfogènesi vegetal. La morfologia d’un vegetal depèn de les característiques
genètiques de la seva espècie però també de les de l’entorn natural. 

Coneixements i bones pràctiques que s’han d’haver adquirit al final de la seqüència:

"Distingir l’ésser viu de l’ésser inanimat a partir de l’exemple d’una forma vegetal ben coneguda: la llavor.
"Adquirir la noció de llavor.
"Concebre i posar en pràctica un protocol experimental. 

Extracte del currículum de Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Mitjà
"Òrgans de les plantes que intervenen en la captació, elaboració  

i transport dels aliments: diferents tipus d’arrels, tiges i fulles.
"Les relacions que s’estableixen entre diversos éssers vius i

entre els éssers vius i el medi. 

Cicle Superior
"Adaptacions de plantes i animals a diferents factors 

ambientals: temperatura, llum, humitat.

Tots els cicles (amb diversos redactats)
"Observació directa d’éssers vius, fenòmens, materials i 

mecanismes amb instruments o sense, aplicant habilitats i 
tècniques apreses de forma sistemàtica i creativa.

"Representació plàstica, gràfica i verbal d’observacions i 
experiments realitzats fent ús de tècniques adients.

Cicle Mitjà
"Identificació i control d’algunes variables que intervenen en els   

canvis d’objectes, éssers o fenòmens.
"Predicció d’un resultat a partir de l’observació i 

l’experimentació.

Cicle Superior
"Identificació i control d’algunes variables que intervenen en un

procés o en un fenòmen.
"Formulació d’hipòtesis senzilles i disseny d’experiències per

provar-les.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.
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Nota al peu: Entre les sessions 4 i 5 i les sessions 11 i 12 és necessari un període d’observació continuada de l’evolució de les 
sembres. Les activitats lingüístiques (vegeu la taula) es poden realitzar de manera individual, en grups petits o amb la classe. 
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UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

SESSIONS

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

SESSIÓ 6

SESSIÓ 7

SESSIÓ 8

SESSIÓ 9

SESSIÓ 10

SESSIÓ 11

SESSIÓ 12

SESSIÓ 13

SESSIÓ 14

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Coneixements, sabers i
bones pràctiques 
en joc

Activitats lingüístiques

És o no és una llavor? Concepcions inicials. 

Preparació d’una 
possible sortida.

Recollida del material
experimental.
Tria i formulació 
d’hipòtesis.

Experiment amb les sem-
bres

Observació i 
experimentació.

Expressió oral.

Textos i dibuixos
individuals.

Text col·lectiu.

Observació de les 
sembres; interpretació.

Què hi ha dins una 
llavor?

Concepcions inicials.

Anatomia de la llavor.

Observació amb lupa 
i dissecció.

Expressió oral.

Dibuixos individuals.

Què necessita la llavor
per germinar?

Concepcions inicials.

Hipòtesis.

Experimentació.

Conclusió. 

Experimentació.
Expressió oral.

Textos i dibuixos 
individuals.

Text col·lectiu. 

Com germinen les 
llavors?

Experiment.

La llavor i les seves
reserves. Explotació de
les dades.

Observació continuada 
i recerca documental.

Textos individuals. 

Expressió oral. 

Text col·lectiu. 

Lectura..

La funció de la llavor.
Unitat i diversitat dels
éssers vius.

Activitats col·lectives a
l’entorn del paper 
biològic de la llavor.

Observació continuada 
i recerca documental.

Expressió oral.

Lectura. 



SESSIÓ 1. És o no és una llavor? Concepcions inicials

Els alumnes intenten determinar què és una llavor.

En funció del temps de què es disposi, aquesta sessió es pot integrar a la sessió 2.
El mestre pot escollir entre aquestes dues alternatives: organitzar una sortida perquè els nens i nenes recullin mostres o 
proporcionar a la classe un conjunt de mostres recollides prèviament per ell mateix.

Per començar la sessió, es pot demanar als alumnes que dibuixin una o diverses llavors tal com se les imaginen i expliquin
què és per a ells una llavor.
Els alumnes responen per escrit (text, dibuix,...) al quadern d’experiments.

"la closca protegeix la tija.
"La planteta creix dins la llavor i 

la llavor esclata i ja no es veu.
"La planteta creix.
"Tija. 
"La tija creix-closca. 
"Hi ha una flor i diverses flors.

Figura 1. Els alumnes representen la noció que tenen de la llavor

SESSIÓ 2. És o no és una llavor? Recollida del material experimental

Amb motiu d’una sortida al camp, els nens i nenes recullen el que creuen que són llavors.
El punt de partida de la seqüència pot ser una sortida realitzada el mes de setembre1.

Col·lectivament

El mestre demana als nens i nenes que recullin el que creguin que són llavors i, a fi d’establir una relació entre les mostres
recollides i el seu origen, els proposa que anotin acuradament al seu quadern d’experiments l’indret on han recollit la mostra
(sota un arbre o una planta; a terra, sota les fulles; dalt d’un arbre...).

Per a les classes de zones molt urbanitzades que no puguin realitzar la recollida, una alternativa és la preparació prèvia, per
part del mestre, d’un conjunt de llavors i altres mostres. Com que coneixerà el material experimental amb antelació, el mes-
tre estarà gairebé segur de la viabilitat de les llavors i l’experimentació serà més satisfactòria.
Al final de la recollida, la classe ha de tenir un assortiment important i variat de mostres.

Figura 2. Exemples de mostres petites (llavors, te, pedretes). La moneda (deu cèntims d’euro) dóna una idea de la mida.

28 1. En aquesta època, la roba, els cordons de les sabates, etc. queden coberts de llavors de seguida que es trepitja el camp. El mestre, a més a més, podrà recollir les mostres 
que necessitarà per a la sessió 14. 
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SESSIÓ 3. És o no és una llavor? Tria del material i hipòtesis

Els alumnes, que tenen a la seva disposició mostres diverses, reflexionen sobre la manera de reconèixer les llavors i fan 
una tria.

Per tal d’assegurar-se que la mostra d’estudi inclogui mostres de “llavors” i de “no llavors”, el mestre pot, o bé reunir la tota-
litat de mostres recollides i repartir-les als grups d’alumnes2, o bé suggerir als alumnes d’un grup que comparteixin les
seves amb els altres.

En grups petits

El mestre presenta les mostres (llavors i no llavors) als alumnes sense determinar si són o no són llavors. Pregunta al con-
junt de la classe: 

"“Què és?”. 

O bé: 

"“Segons la vostra opinió, quines d’aquestes mostres són llavors?”.

Després de la reflexió en grup, que finalitza amb una primera tria, és probable que no tots els alumnes estiguin d’acord a
considerar les mateixes mostres de llavors.

Col·lectivament

Amb l’objectiu de provocar el raonament dels alumnes, el mestre pregunta el següent: 

"“Com podem comprovar si són pedretes o llavors?”. 

De seguida es pot arribar a un consens:

"“Per comprovar-ho, les hem de sembrar”. 

El mestre posa en marxa un intercanvi oral col·lectiu amb la finalitat d’animar els alumnes a formular anticipacions del 
resultat.

"Test, llavors, ampolla 
d’aigua, terra.      

"He posat terra damunt de
les llavors. / He sembrat
llavors.

Figura 3. “Per comprovar-ho, les hem de sembrar...”

Certes preguntes poden acompanyar els alumnes en el seu raonament: “Què pot passar si sembrem això?”. El debat con-
dueix a la previsió següent: “Si creix, voldrà dir que és una llavor3”.
Els alumnes esquematitzen el protocol experimental i anoten la previsió del resultat explicant-ne les raons.

292. Segons el tipus de recollida realitzada, el mestre pot introduir, en aquest moment, mostres suplementàries: mostres de llavors viables i de no llavors escollides per l’interès
que poden aportar a la seqüència i per millorar-ne els resultats. Des d’aquesta perspectiva, es desaconsella introduir mostres la presència de les quals sigui poc probable en el
medi (llavors de sèmola, vermiculita). / 3. Hi ha moltes maneres de sembrar: directament a terra; en un hivernacle fabricat (objecte tecnològic); en una jardinera preparada pel
mestre; en una jardinera comprada a un fabricant de material escolar.
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SESSIÓ 4. És o no és una llavor? Experiment amb les sembres

Els alumnes preparen i realitzen les sembres.

En grups petits

Un grup d’entre dos i quatre alumnes pot encarregar-se de sembrar, per exemple, dues mostres preparades damunt la taula
d’experiments. Els alumnes delimiten dos sectors en una jardinera feta de poliestirè plena d’una barreja humida de terra de
jardí i sorra.

A cada sector, els alumnes hi planten mostres espaiant-les i comptant-les. Cada sector s’identifica amb una bandereta (peu
de fusta o filferro i etiqueta) en la qual es pot indicar el nombre d’elements plantats.

El mestre pot proposar als alumnes que creïn i utilitzin un calendari en el qual es pugui enganxar, el dia en què s’observi un
primer brot, una mostra idèntica a la plantada.

Figura 4. Exemples de plantacions realitzades pels alumnes.

"Les nostres plantacions
"A La Villette hem plantat llavors. "A la classe reguem i observem les plantacions."Observacions del 23 de març  2001.
"Han crescut  unes llavors de soja i de carbassa."Surten fulles dels esqueixos de Ginkgo biloba.

A Cicle Mitjà costa fer la diferència entre una llavor i un fruit que conté una llavor, com la llavor de l’auró. La distinció es farà
a cicle superior, quan s’hagi estudiat l’origen de la llavor. El terme sement (el que se sembra), per bé que poc precís, és útil
des d’un punt de vista lingüístic en el moment de la posada en marxa de certes sembres. Per eliminar l’ambigüitat, a Cicle
Mitjà només es proposarà l’observació sistemàtica de “llavors de veritat”. 

SESSIÓ 5. És o no és una llavor? Observació de les sembres, interpretació

Els alumnes segueixen l’evolució de les sembres de manera continuada i treuen les primeres conclusions. Una llavors es
reconeix perquè és capaç de canviar: si s’enterra la llavor germina; la llavor que germina es converteix en una planta; dues lla-
vors semblants es converteixen en dues plantes semblants.

Individualment

Dia sí, dia no i durant un període de deu dies, els alumnes dediquen un quart d’hora aproximadament a observar els canvis en
l’evolució de les sembres (observació i notes). És una observació continuada. Cada alumne dibuixa i descriu el que observa i
pren nota de la data. Al final de cada observació, els alumnes que ho desitgin poden comunicar els resultats a la classe.
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Amb el temps, comencen a distingir-se diferències en l’evolució de les sembres: hi ha plantes joves que surten de terra el
tercer dia, altres només ho fan quan ha passat una setmana. En alguns sectors no hi apareix cap planta. Els alumnes pro-
posen “retirar la terra” d’aquests sectors per observar què hi han sembrat i constatar si alguna cosa ha canviat. 

Col·lectivament

Quatre o cinc dies després de la realització de les sembres es pot fer un primer informe i anotar:

"El que ha crescut.
"El que no ha crescut4.

Els alumnes s’adonen que en un sector determinat els brots han aparegut gairebé tots al mateix temps i que en altres hi ha
diferències. En un mateix sector tots els brots s’assemblen, com les llavors que s’hi ha sembrat, i hi ha tants brots com lla-
vors (a vegades menys, si una llavor no s’ha desenvolupa), però mai més.

Síntesi col·lectiva

El mestre convida els alumnes a rellegir les seves notes per tal de recordar la situació de partida, els interrogants, l’antici-
pació. Els alumnes intenten explicar el que l’experiment ha mostrat en relació amb la pregunta de partida. Després, cada
grup presenta la seva explicació a la classe. 

El mestre proposa un debat amb l’objectiu d’elaborar, a partir de totes les propostes, una frase adequada. Una frase del tipus:
“Han crescut plantes, això vol dir que eren llavors” serà retinguda pel grup-classe i validada pel mestre. Una llavor es reco-
neix perquè és capaç de canviar5.

Cada alumne escriu la conclusió retinguda al final del debat.

Aquestes primeres observacions donen origen a un nou plantejament d’interrogants sobre els criteris de diferenciació de les
llavors.

Figura 5a. Els alumnes descriuen l’evolució de les sembres al quadern d’experiments.

"Les meves observacions "Data: 29 gener 2000. No he vist res."Data: 31 gener 2000. Al meu test hi ha una planta petita.
"Data: Dimarts 1 de febrer. Al meu test hi ha tres plantes petites.

314. Els sectors en els quals no ha crescut res poden ser sectors on només s’hagi plantat “no llavors”, llavors no viables o llavors per a les quals les condicions de germinació no hagin
estat favorables; la hipòtesi inicial “Si són llavors, creixen...” sembla confirmar-se, però no és suficient: cal trobar altres criteris de diferenciació.
5. La capacitat de canviar amb el temps i realitzar intercanvis amb el medi és un indici que ajuda a detectar els éssers vius. Però la noció d'ésser viu només podrà adquirir-se de
manera progressiva a través de moltes activitats.
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Figura 5b

"Les meves observacions "Data: Divendres 4 de febrer. Hi ha plantes."Data: Dilluns 7 de febrer. Al meu test hi ha 19 plantes.
"Data: Dilluns 14 de febrer.
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SESSIÓ 6. Què hi ha dins una llavor? Concepcions inicials

Un cop conegudes les característiques morfològiques (aspecte exterior) i ontogèniques (etapes de desenvolupament) de
la llavor, els alumnes s’interessen pels criteris anatòmics visibles (desaparició interna de les diverses parts de la llavor).

Amb l’objectiu de descobrir nous criteris, els nens s’interessen pel que hi ha dins la llavor. Presenten les seves concepcions
sobre l’organització interna de la llavor.

Col·lectivament

Formulant preguntes derivades de les observacions dels alumnes i les dificultats trobades a les sessions anteriors, el mes-
tre recull les concepcions inicials dels alumnes:

"Com podem separar els elements que “no són llavors” dels que són “llavors no viables”?
"Com podem explicar la relació que hi ha entre una llavor i una planta?.
"Com (i gràcies a què) creix una llavor?

Figura 6. Dos exemples de representacions inicials del que hi ha dins la llavor.

Figura 6a "Hi ha bulbs que creixen i es transformen en flors. Figura 6b"Hi ha una flor"Les arrels

Es probable que alguns alumnes formulin oralment proposicions com ara: “S’ha de mirar dins la llavor” o “Dins la llavor hi ha
una planta petita”. Es pot proposar als alumnes que dibuixin el que creguin que hi ha a dins la llavor abans de plantar-la i
constatin què passa quan germina.

Es poden analitzar i confrontar col·lectivament algunes produccions dels alumnes6. Després, per tal de confrontar aques-
tes concepcions amb la realitat i poder respondre les preguntes, es decideix, conjuntament, observar l’interior d’una llavor.
Perquè l’observació i la comparació tinguin sentit és necessari comparar una mostra de “llavor de veritat” amb un conjunt
de mostres que inclogui “no llavors” i “llavors no viables”. L’elecció de la mostra “llavor de veritat” és, per tant, determinant7.

Perquè es pugui observar amb comoditat, l’element de referència es tria entre les llavors de mida gran que s’obren fàcilment
en dues parts: pèsol, mongeta, llentia fava. En un primer moment, és més fàcil proposar l’observació de la mateixa llavor a
tota la classe.

336. En un cert nombre de dibuixos s’observen alhora i sovint sense relació una llavor i una planta desenvolupada: la noció de transformació de la llavor encara no s’ha adquirit. A
més a més, a l’interior de la llavor alguns alumnes hi dibuixen, no una plàntula, sinó una planta adulta en miniatura: la noció de germen que es transforma també està pendent
d’adquisició. / 7. Segons l’experimentació precedent, l’element de referència és una mostra que ha germinat i confirma (parcialment) la hipòtesi. El mestre, doncs, en previsió d’a-
questa sessió, haurà conservat curosament exemplars no germinats de la mostra.

ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA UNA LLAVOR, UNA PLANTA?

SE
SS

IÓ
 6

"

"

"



SESSIÓ 7. Què hi ha dins una llavor? Anatomia de la llavor

Utilitzant un instrument d’augment, els alumnes espellofen i observen l’interior d’unes quantes llavors; hi descobreixen els
diferents òrgans i els dibuixen: el germen, els elements de reserva i l’embolcall protector. Diferencien definitivament els ele-
ments de la mostra: és o no és una llavor?

Com que la tasca pot resultar delicadaa causa de la mida de la llavor, el mestre pot espellofar la llavor escollida com a referèn-
cia per mostrar als alumnes la tècnica que han d’utilitzar. Les mostres que s’han d’observar i comparar s’han posat en remull
la nit anterior per estovar els teguments i facilitar la feina.

Individualment 

Els alumnes espellofen la llavor i dediquen una estona a l’observació autònoma. En funció del material disponible, poden
començar per una observació a simple vista, i després utilitzar un instrument d’augment (lupa binocular, lupa de mà).

Paral·lelament a l’observació, els alumnes fan un dibuix per comparar el que veuen amb les seves concepcions inicials.

Síntesi col·lectiva

Una fase de debat col·lectiu condueix a un dibuix individual estructurat i anotat. Al dibuix s’hi poden destacar el germen, amb
les seves dues fulles embrionàries blanques8 (que es poden designar amb el terme de cotilèdons o primeres fulles), ben visi-
bles en el cas de la mongeta (les dues meitats interiors de la llavor) i la “pell” o embolcall (o tegument).

Figura 7. Organització anatòmica de les llavors de les plantes amb flor. 

Individualment

Amb la intenció de poder generalitzar, els alumnes observen altres llavors per tal d’identificar els mateixos constituents. Des
d’aquest moment, els alumnes ja no observen alhora la mateixa llavor; cal diversificar les observacions i a continuació gene-
ralitzar.

A la sessió 4, les mostres que no havien crescut però que s’havien conservat amb cura segurament no contenien gèrmens.
Es pot verificar esclafant, si es possible, les petites llavors de naturalesa mineral: s’obté pols, però no gèrmens; a més a més,
al voltant de la llavor no hi ha cap embolcall (tegument).

Es fan observacions idèntiques amb llavors inanimades de naturalesa orgànica. Es constata que algunes mostres que no
han crescut són en procés de descomposició (quan s’obren fan mala olor). Aquestes llavors són, doncs, “inviables” (no
madures) o mortes (per culpa de les condicions de germinació).

34 8. En el cas de les lleguminoses (mongeta, pèsol, llentia, etc.), vegetals dicotilèdons (embrió amb dos cotilèdons), les dues fulles embrionàries es fan cada vegada més petites
(les reserves que constitueixen s’utilitzen de mica en mica) i acaben desapareixent quan la plàntula es desenvolupa. En el cas del blat de moro i les gramínies (blat, “gespa”, etc.),
vegetals monocotilèdons (embrió amb un sol cotilèdon), un dels dos cotilèdons no es desenvolupa i només es veu sortir una fulla embrionària de la llavor; l’altra, que fa funció
d’òrgan de reserva, es queda en el substrat.
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SESSIÓ 8. Què necessita la llavor per germinar? Concepcions inicials

Un cop determinada la noció de llavor des dels punts de vista morfològic, ontogènic i anatòmic, és interessant interrogar-se
sobre les necessitats fisiològiques d’aquest ésser viu; és a dir, sobre les condicions9 mediambientals necessàries per al seu
desenvolupament.

Els nens intenten esbrinar què necessita la llavor per germinar. L’observació de les diferències en l’evolució de les sembres
(vegeu la sessió 5, fase 1) els duu a preguntar-se el següent: “Per què hi ha llavors que creixen més de pressa que altres?”

Individualment

En un primer moment, el mestre demana a cada alumne que escrigui el que cregui sobre les necessitats de la llavor. Molts
alumnes utilitzen majoritàriament la fórmula “És possible que...”. En el conjunt del grup-classe, alguns alumnes expressen
una sola idea i altres, vàries.

Col·lectivament

Les idees dels alumnes es posen en comú i es converteixen en les idees de la classe. Un exemple del que els alumnes poden
proposar:

"“És possible que no s’hagin de plantar gaire profundes?”
"“És possible que hagin de rebre molta llum?”
"“És possible que no necessitin gaire aigua?”
"“És possible que siguin plantes diferents?”
"“És possible que l’aire fred no els vagi bé?”

Tothom pren nota de les idees de la classe.

El mestre reté una de les preguntes formulades pels alumnes i la planteja al grup-classe10. En aquesta seqüència, la pre-
gunta retinguda és: 

"“Pot ser que no necessitin gaire aigua?”. 

Les sessions següents deriven d’aquesta elecció, però es poden adaptar a preguntes relacionades amb altres factors
mediambientals.

SESSIÓ 9. Què necessita la llavor per germinar? Experimentació

Els nens posen en pràctica un protocol experimental per verificar si l’aigua és un factor necessari per a la germinació.

La pregunta escollida és la següent: 
"“Pot ser que no necessitin gaire aigua?”. 

Comença un debat i la discussió gira entorn de l’expressió “no gaire aigua”. Alguns alumnes assenyalen que “no gaire aigua”
no significa “gran cosa”. “No se sap quant és, no gaire aigua!”. L’intercanvi d’impressions continua, s’avança una idea:
“S’hauria de dir la quantitat exacta d’aigua”. 

La pregunta de partida es converteix en la següent: 
"“Quan té aigua, la llavor creix o no?”. I “quan no té aigua, la llavor creix o no?”.

Són preguntes que permeten als alumnes treballar sobre les condicions de germinació de les llavors i, alhora, els ajuden a
desenvolupar una competència metodològica: la posada en pràctica d’un experiment i un contraexperiment per poder com-
parar resultats i extreure conclusions fiables.

359. A Cicle Inicial de Primària només es tractaran un o dos factors del creixement (aigua , nutrients); a Cicles Mitjà i Superior de Primària es pot fer un treball més complet sobre el
creixement dels vegetals.
10. L’elecció d’una pregunta pot estar motivada per diverses raons.
– La viabilitat, des del punt de vista del material i la seguretat, de l’experiment que comporta.
– La noció que permet adquirir, en relació amb la programació de la Primària.
– Les competències metodològiques que obliga a posar en pràctica. 
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Com a material experimental, s’aconsella escollir dos o tres tipus de llavors diferents. Això permet adonar-se que les condi-
cions de germinació són comunes a totes les llavors. Algunes (mongeta, blat, pèsol...) poden qualificar-se de “llavors de refe-
rència” (vegeu la sessió 2, fase 2) i permeten optimitzar l’èxit experimental.

En grups petits

Els alumnes escullen un hivernacle adaptat per a aquest experiment (que permeti aïllar sectors sense aigua) i sembren
diversos tipus de llavors en sectors amb aigua i sectors sense aigua. A l’etiqueta hi anoten el tipus de llavor, la data, l’hora i
la presència o no d’aigua11.

Esquematitzen el protocol experimental al quadern d’experiments, sense oblidar-se d’explicar i anotar el seu dibuix.

"L’experiment del meu grup, dia 7 de març 2000.
"Hi he posat aigua, amb aigua, hauria de créixer 

una planta.
"No hi he posat aiguas. Sense aigua, no hauria de

créixer res.

Figura 8. Exemple de representació esquemàtica per explicar el protocol experimental posat en pràctica per la classe.

SESSIÓ 10. Què necessita la llavor per germinar? Conclusió

El mestre proposa als alumnes que analitzin els resultats de l’experiment. Els alumnes n’extreuen conclusions i les redacten:
per germinar, una llavor necessita aigua; sense aigua, la llavor no germina.

Col·lectivament

Al cap d’uns quants dies, es pot comprovar que en els sectors sense aigua les llavors no han germinat. Inversament, han apa-
regut brots en els sectors on les llavors han estat en contacte amb l’aigua: una o dues “fulles” petites de color verd, els cotilèdons
i un petit sistema d’arrels de color blanc.

Ja es poden comparar els sectors on s’han sembrat de llavors del mateix tipus: els alumnes constaten que les plàntules pre-
senten semblances i que llavors diferents es converteixen en plàntules sensiblement diferents.

Individualment

Cada alumne escriu els resultats de l’experiment del seu grup i les conclusions del grup-classe al quadern d’experiments.
Hi ha la possibilitat de prolongar aquest experiment sobre l’aigua com a factor del creixement dels vegetals12.  

36 11. Cal assegurar-se que els sectors amb aigua no pateixin els efectes de l’evaporació. Es pot, o bé col·locar un element que permeti limitar-la, o bé afegir aigua regularment 
fins a un nivell.

12. Hi ha diverses prolongacions possibles. Dos exemples:
– Permetre que el creixement continuï, però sense afegir aigua. El nivell d’aigua baixarà per efecte de l’evaporació i la plàntula es marcirà quan arribi a baix de tot. 

Per desenvolupar-se, la plàntula necessita aigua (de la mateixa manera que en necessita la llavor per germinar):
– Deixar les llavors en remull durant una nit en un vas d’aigua, i després repartir-les pels sectors sense aigua; observar-les l’endemà. Es veu “alguna cosa” que surt de la  

llavor (la radicel·la). Si no s’afegeix aigua, la llavor deixa de desenvolupar-se i mor. Encara que a continuació s’afegeixi, la llavor ja no es refà.
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"El resultat de l’experiment del meu grup Dilluns 13 
de març

"Aigua. Amb aigua la planta ha crescut.
"Aigua. Sense aigua la planta no ha crescut. 

Figura 9. Exemple de representació esquemàtica dels resultats de l’experiment.

SESSIÓ 11. Com germinen les llavors? Experiment

Aquesta etapa permet definir la germinació com el primer estadi de desenvolupament d’una planta a partir d’una llavor. 

Aquesta noció serà represa a Cicle Superior, quan s’estudiïn els estadis de desenvolupament d’un vegetal amb flor. Al final
de la seqüència, els alumnes hauran observat una transformació biològica i pres nota dels diversos estadis de desenvolu-
pament d’un ésser viu. Una primera prolongació pot consistir a traçar un paral·lelisme entre l’evolució de la ciència i la tèc-
nica i els canvis en l’alimentació humana.

Els alumnes intenten esbrinar, observant les sembres, de quina manera la llavor “es desperta” i es converteix en una 
plàntula.

Col·lectivament

Es tornen a preparar sembres, ara per veure com el germen de la llavor es converteix en una planta. Els alumnes saben que
les llavors necessiten aigua per germinar i que la troben a la terra regada. Però “la terra fa nosa per a l’observació”. Quins dis-
positius es poden fer servir per desfer-se de la terra?

Els alumnes han de proposar dispositius que permetin que les llavors estiguin en un ambient humit i alhora puguin ser
observades. El mestre els pot ajudar en la recerca: sembres en cotó hidròfil (amb el risc que els cultius es podreixin), paper
de filtre, paper secant o, encara millor, plaques de poliestirè amb foradets (un per llavor) flotant a la superfície d’una cube-
ta amb aigua.

Durant aquesta primera fase, el mestre també pot preparar, amb els alumnes, les notes de l’observació continuada que es
durà a terme13.

Individualment o en grups petits

Les observacions, tot i que depenen de l’evolució de les sembres, poden tenir una durada aproximada d’un quart d’hora
(observació i notes) i fer-se dia sí, dia no durant deu dies.
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13. Hi ha diferents possibilitats:
– Dibuixos de les observacions realitzades individualment o en grup, amb les dates, mesures i anotacions pertinents. 
– Fotografies fetes pel mestre o pels alumnes.
– Herbari elaborat a partir de la recol·lecció, en cada observació, d’un exemplar de la llavor en germinació.



SESSIÓ 12. Com germinen les llavors? Explotació de les dades

Els alumnes descobreixen que cadascun dels òrgans observats dins les llavors té un paper definit: l’arrel es desenvolupa en
primer lloc i es dirigeix cap avall; la tija amb fulles es desenvolupa tot seguit cap amunt; quan surt la plàntula, les dues mei-
tats de la llavor fan funció, simultàniament, de “primeres fulles” i d’òrgan de reserves.

Individualment o en grups petits

Cada alumne observa de manera autònoma el conjunt de dibuixos, collages de plantes, diapositives o fotos que ha fet o el
conjunt col·lectiu de la classe, i escriu un text breu que correspon al seu informe de l’experiment.

Col·lectivament

Es fa un tractament en comú dels treballs precedents; és a dir, una descripció oral de l’evolució observada durant el desen-
volupament del germen.

Un document audiovisual que mostri a càmera ràpida la germinació de llavors com el pèsol o la mongeta pot ajudar a formu-
lar aquests resultats. Es pot aconseguir el mateix amb una successió de fotografies fetes amb un aparell digital. En aquest
moment de la seqüència també es pot utilitzar un document fotocopiat amb dibuixos dels estadis d’una germinació (pèsol
o mongeta) i demanar als alumnes que en prenguin nota de manera individual o col·lectiva.

Figura 10. Els diferents estadis de germinació. 

Individualment

Els alumnes poden recuperar el dibuix de l’observació anatòmica de la llavor que han realitzat anteriorment i descriure més
bé les seves parts. La noció de llavor ja s’ha adquirit14.

SESSIÓ 13. El paper de la llavor. La llavor i les seves reserves

Quan ja s’ha elaborat la noció de llavor, el mestre té la possibilitat de proposar nombroses prolongacions i avaluacions que
poden consistir en activitats individuals o col·lectives. Pot proposar, per exemple, l’observació de germinacions realitzades a
la classe o a casa, descobertes amb motiu d’una sortida o descobertes fins i tot en documents (llibres, vídeos, webs...). És
el moment indicat perquè els alumnes facin comparacions que evidenciïn semblances i diferències i se sensibilitzin sobre la
unitat i diversitat dels éssers vius.

Aquestes prolongacions estimulen la curiositat dels alumnes pel seu entorn, la unitat i diversitat dels éssers vius i les rela-
cions dels éssers vius entre ells .

38 14. La llavor conté un germen o plàntula i unes reserves protegides per un embolcall. Durant la germinació, la llavor absorbeix aigua. La plàntula es desenvolupa fent servir les
reserves: no necessita terra, però necessita aigua. Un cop desenvolupada la plàntula, la llavor ja no existeix (aquesta observació permet sensibilitzar els alumnes sobre la noció
de fenomen biològic irreversible).
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Les dues sessions següents constitueixen possibles prolongacions al voltant de dos temes: les reserves de la llavor i el
paper biològic de la llavor.

Els alumnes intenten determinar de manera específica el paper socioeconòmic de les llavors alimentàries i la importància
de les llavors en la dispersió dels vegetals amb flor.

Es poden realitzar experiments per confirmar el paper de les reserves en el primer estadi del desenvolupament del vegetal:
es pot sembrar un germen sense les seves reserves o bé amb una sola meitat de llavor.

També es pot realitzar un experiment senzill per comparar els primers estadis de la germinació d’una llavor segons si rep
llum o no. Serviria per mostrar que, com que la llavor està proveïda de les reserves necessàries per als primers estadis del
desenvolupament, l’exposició a la llum no és obligatòria. Aquest experiment reforçaria la idea que la llavor és un tipus de
reserva.

Es pot fer un seguiment del desenvolupament de la planta jove que vagi més enllà de la utilització de les seves reserves: els
alumnes poden comparar l’evolució de plantes joves que creixen a terra i plantes que creixen en un altre substrat (cotó o
paper de filtre). 

Poden prendre nota, a més a més, del moment en què les fulles joves es tornen verdes. Aquestes observacions serveixen,
a Cicle Superior, de punts de partida per a l’estudi de les necessitats nutritives de les plantes verdes.

Les llavors contenen reserves que l’ésser humà pot utilitzar en el seu profit. En els menús que proposen els restaurants
escolars, per exemple, es poden buscar les llavors que es consumeixen com a tals (mongetes, pèsols, cigrons, llenties...) i
les que es consumeixen transformades (grans de blat).

També es pot establir un lligam amb la història. En el passat, les llavors tenien un paper preeminent en l’alimentació huma-
na; el motiu és que els aliments deshidratats naturalment es conserven amb facilitat si es protegeixen de la humitat.
L’evolució de les ciències ha permès desenvolupar tècniques de conservació dels aliments (conserva i congelació) que
expliquen que, actualment, la nostra alimentació sigui molt variada en totes les estacions.

SESSIÓ 14. La funció de la llavor. Unitat i diversitat dels éssers vius

Els alumnes intenten determinar la importància del paper específic de la llavor en la dispersió de l’espècie.

Es pot decidir fer servir criteris objectius, basats en la documentació, i familiaritzar els alumnes amb la lectura de textos
científics breus.

Col·lectivament

Els interrogants poden aparèixer, per exemple, amb motiu d’una sortida al camp (que pot ser la de la sessió 2). De tornada
a la classe, els alumnes constaten que s’han endut llavors enganxades a la roba o a les sabates.

Si no és possible organitzar cap sortida, el mestre pot recollir llavors amb un sistema adherent i fer una demostració de la
seva eficàcia a classe. La recollida d’una mica de substrat de bosc (llit de fulles i humus) és suficient per revelar que nom-
broses llavors petites poden quedar enganxades a les soles de les sabates de qualsevol persona que posi els peus al camp.
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Figura 11. Exemples de llavors que volen, n’hi ha d’altres que suren o s’enganxen.

Es pot assenyalar la semblança, com a mitjà de transport de les llavors, entre les plomes dels ocells o les potes i el pelatge
dels mamífers i la roba i les sabates dels alumnes. Les llavors, a més a més, poden ser transportades pel vent o arrossega-
des per l’aigua.

A classe, enganxant llavors seques en rectangles de cartró blanc, els alumnes fan una col·lecció de llavors i duen a terme
activitats de classificació: llavors transportades pel vent (són lleugeres i incorporen sistemes per planar), per l’aigua (estan
ben embolcallades i equipades amb sistemes per flotar) o pels animals (es poden enganxar a les plomes i al pelatge gràcies
a un dispositiu adherent que es pot distingir amb una lupa).

Sovint les llavors són ingerides pels animals i, si l’embolcall resisteix la digestió, reapareixen en els seus excrements.

L’ús dels recursos documentals confirma les propostes de classificació pel que fa a les plantes més familiars.

Es poden proposar textos o còmics que il·lustrin la colonització vegetal d’un medi (per exemple, la colonització d’una illa
deserta). Es poden citar la vegetació original dels escorials, a causa, en part, a les llavors transportades per la fusta arribada
d’altres indrets i utilitzada per apuntalar les galeries de les mines, o la vegetació pionera de les illes volcàniques, que s’expli-
ca per les llavors transportades pel mar, el vent o els animals.

Tots els vegetals amb flor produeixen llavors, però les llavors poden presentar dispositius anatòmics diversos per tal d’asse-
gurar la dispersió de l’espècie en l’entorn més proper o més llunyà. Pot ser útil assenyalar als alumnes que la llavor és un
mitjà de dispersió específic de les plantes terrestres (i encara no de totes). Aquest estadi del cicle vital (la forma llavor) s’ha
desenvolupat a la Terra en el cas de les plantes amb flor i els permet resistir llargs períodes sense aigua i colonitzar medis
nous.

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Durada

La seqüència consta de catorze sessions d’aproximadament una hora que es poden agrupar en cinc etapes. Cada etapa
correspon a una pregunta de partida. Per descomptat, aquest desglossament es pot modificar.

Material per a un grup de 5 o 6 alumnes

"Un conjunt de mostres constituït d’elements diversos: llavors (llenties, mongetes, xicoires, morritorts, raves, faves, blat,
blat de moro, “gespa”, barreges de llavors per a ocells...), elements de naturalesa mineral (llit per a gats, grava...) i elements
de naturalesa orgànica inanimada (grans de sèmola, bales de fusta petites...).

"Una jardinera de poliestirè (caixa d’embalatge) i altres recipients més petits (ampolles d’aigua mineral tallades, envasos
de iogurt...).
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"Terra de jardí barrejada amb una mica de sorra.

"Alguns estris per sembrar (culleretes, per exemple).

"Una regadora o polvoritzador, varetes de fusta o filferro per fer de portaetiquetes.

"Una lupa de mà (o una lupa binocular).

"Cotó hidròfil, paper o paper secant, plaques de poliestirè procedents d’embalatges.

"Rectangles de cartró petits i cola.

Precaucions

El mestre cridarà l’atenció dels alumnes sobre la toxicitat de certes llavors i fruits (ricí, teix, belladona, àrum, morella, dulca-
mara...) i, si fa falta, traurà aquestes llavors de les mostres. El respecte de les regles bàsiques d’higiene és fonamental: cal
rentar-se les mans i, si la terra es manipula sense guants, raspallar-se bé les ungles amb sabó.

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

www.inrp.fr/lamap/scientifique/astronomie/consultants/reponses_consultants.htm

www.paueducation.com/lamap

Els llocs webs de La main à la pâte a França i Espanya, respectivament, contenen força activitats i animen els educadors a
plantejar preguntes sobre botànica i ciència en general. Uns consultors científics les responen de manera precisa i senzi-
lla, i les preguntes i respostes s’arxiven.

Els llocs web d’aquesta llista inclouen documentació per als mestres sobre el tema de les plantes:

www.xtec.es/col-anunciata-cerdanyola
És la web d’una escola que disposa de dues seccions dedicades a fotos de plantes, una sobre plantes de Collserola i una
altra sobre les flors de Catalunya. 

www.botanical-online.com
Una plana força complerta sobre botànica, amb informació accesible a tots nivells, animacions, etc.

www.arbolesornamentales.com
Una plana dedicada completament als arbres ornamentals, amb molta información, enllaços, llibres, etc.

www.naturimage.com
Plana d’un fotògraf  especialitzat en natura. Contè centenars d’imatges de tota mena d’éssers vius

CONCLUSIÓ

Aquesta seqüència, que és molt rica i no demana l compra de material específic onerós, pot ser duta a terme per qualsevol
mestre de Cicle Inicial de Primària. Els coneixemets es refereixen exclusivament a la noció de llavor; són modestos, però han
de ser elaborats de manera rigorosa, perquè a Cicles Mitjà i Superior de Primària serveixen de punt de partida per a l’estudi
de la colonització vegetal del medi i el desenvolupament dels vegetals amb flor.

Les competències metodològiques que es desnvolupen, totes relacionades elles amb la posada en pràctica d’un procés d’in-
vestigació, són fonamentals per als alumnes de Cicle Inicial de Primària, que se submergeixen en una dinàmica d’aprenen-
tatge estimulats per la seva curiositat pel medi i els seus propis interrogants. Els alumnes es familiaritzen amb processos
d’observació i experimentació que serveixen per posar en qüestió les pròpies concepcions, verificar hipòtesis i adquirir, amb
el conjunt de la classe, un seguit de coneixements i bones pràctiques.
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FONTS
Escola Pasteur, Vénissieux (Rhône) / Escola Marianne Cohn, Annemasse (Haute-Savoie) / Jean-Marie Bouchard, de l’equip de La main à la
pâte / Manual de la UNESCO 

PER ANAR MÉS ENLLÀ

"Una seqüència de vídeo sobre la germinació a càmera ràpida. Per exemple, la pel·lícula “Germinació i creixement de les
plantes”, a  Botànica I, Fundació Serveis de Cultura Popular. La mateixa seqüència es pot trobar a Llavors i plantes amb el
títol “Creixement de les llavors”.

És preferible utilitzar aquestes documents després de realitzar  els experiments, perquè en algun d’ells se’n desvetllen els
resultats.

"Documents que permetin identificar llavors d’arbres i de plantes herbàcies recollides en una sortida. Exemple: VV.AA.,
Manual para la identificación y reproducción de semillas de especies vegetales autóctonas de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2001. També es pot consultar el document “Una mostra de diferents llavors”, del 
Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnología: www.xtec.es/cdec/primaria/pdf/protocol/llavors.pdf. 
En aquest centre s’hi poden trobar mostres de diferents llavors.

"Documents que permetin conèixer la història d’algunes plantes amb flor (exemple: Història de les flors, Roselyne de Ayala
i Mathilde Aycard, París, Perrin, 2001);
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3. EN QUÈ ES TRANSFORMEN ELS ALIMENTS QUE MENGEM?
Cicles Mitjà i Superior de Primària

Alimentar-se és una necessitat fonamental per a qualsevol organisme viu. L’alimentació humana, tema interdisciplinari per
excel·lència, revesteix una dimensió alhora individual i col·lectiva. Com que cada nen o nena, cada família, cada societat,
manté amb els aliments una relació particular, entendre en què es converteixen els aliments dins el cos dóna l’oportunitat
d’adquirir uns coneixements científics compartits per totes les cultures i relacionats amb l’educació per a la salut. 

El desenvolupament proposat en aquesta seqüència no pretén ser un model. Suggereix una manera de realitzar una inves-
tigació que combina moments de recerca individual o en grup amb moments de síntesi amb tota la classe. 

El desenvolupament integra objectius dels aprenentatges transversals: domini dels llenguatges oral, escrit i visual; recerca
documental; argumentació; confrontació dels coneixements adquirits pels alumnes amb el saber establert.
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UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

Educació Infantil: Les activitats de descoberta sensorial o els experiments culinaris poden haver suscitat un conjunt d’in-
terrogants sobre l’alimentació. “Què puc menjar i què no puc menjar? Què m’agrada i què no m’agrada? D’on surt el vòmit?
Què és el que em dóna forces?”. Els nens han après a preparar plats senzills, a distingir sabors: dolç, salat, àcid, amarg.
Potser han observat que un petit objecte empassat per error (un pinyol de cirera, una boleta de plàstic) reapareixia a la
femta. Saben que si s’empassen alguna cosa de través es poden ofegar. Han constatat que quan beuen molt, orinen més.

P5 i Cicle Inicial de Primària: S’han fet treballs sobre dietètica, higiene alimentària i dentició. “Què vol dir menjar bé?
Què s’ha de fer per menjar bé? Per què serveixen les dents? Com les podem protegir?”. A l’entorn familiar o a l’escola, els
alumnes han descobert que hi ha persones que segueixen règims alimentaris específics per raons mèdiques (intolerància
de certes substàncies, necessitat d’aprimar-se), estètiques o professionals (en el cas dels esportistes).

Cicles Mitjà i Superior de Primària: Una investigació més aprofundida sobre les necessitats alimentàries duu els alum-
nes a descobrir l’organització de l’aparell digestiu i la funció de la nutrició; l’educació per a la salut és fonamenta més en
bases científiques.

Educació Secundària: S’estudiaran l’aspecte químic de la transformació dels aliments i els conceptes de solubilització i
difusió.

Batxillerat: S’aprofundirà en les nocions de superfície d’intercanvi, reacció química i metabolisme, relacionant-les amb el
concepte d’energia.

Extracte del currículum de Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Inicial
Segments corporals del propi cos i de les parts que el formen.
Trets fonamentals del cicle vital d’alguns animals de l’entorn
(creixement i desenvolupament).
Interrelacions ecològiques: cadenes alimentàries.

Cicle Mitjà
L’ésser humà com a omnívor (alimentació).
Processos en els éssers vius: els cicles vitals, la nutrició.

Cicle Superior
Aparells digestius, excretors, respiratoris i circulatoris : 
alguns òrgans i funcions.
Processos en els éssers vius: els cicles vitals, la locomoció, 
la nutrició, la reproducció.

Observació indirecta de fenòmens i canvis mitjançant 
fotografies, dibuixos, recursos tecnològics, etc.

Reproducció verbal d’idees, observacions, experiències i 
informacions rebudes fent ús del vocabulari científic.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.



UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Una sessió prèvia sobre l’alimentació permet introduir la seqüència.

INTRODUCCIÓ I DEBAT INICIAL SOBRE ALIMENTACIÓ

Sobre l’alimentació

Hi ha moltes maneres d’introduir el tema de l’alimentació. Es pot començar amb un joc sobre les famílies d’aliments, o pro-
posar a cada alumne que expliqui el seu punt de vista sobre qüestions relacionades amb l’alimentació. Es pot parlar de la
dimensió social de la trobada a l’hora dels àpats, es poden plantejar interrogants sobre les conseqüències del consum abu-
siu de sodes o de picar tothora. Mentre que l’obesitat amenaça un nombre creixent d’individus, la desnutrició per manca d’a-
liments castiga nombrosos països. 

Algunes preguntes que els alumnes es fan durant el debat s’escriuen a la pissarra i serveixen per facilitar la reflexió indivi-
dual. Cada nen respon a la part personal del seu quadern d’experiments i fa servir les seves notes a l’intercanvi oral que es
produeix a continuació. Exemples de preguntes anotades pel mestre:

"Què t’agrada menjar?
"Què no t’agrada?
"Quins aliments et donen forces?
"Què no t’agrada, però has de menjar, i per què?
"Què passa si no menges?
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SESSIONS

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

SESSIÓ 6

Pregunta 
de partida

Activitats 
realitzades amb
els alumnes

Coneixements,
sabers i bones
pràctiques en joc

Activitat 
lingüístiques

Organització 
de la classe

On van l’aigua 
i el pa?

Recull i confronta-
ció de representa-
cions.

Comunicar-se mit-
jançant textos i
esquemes i després
oralment.

Dibuix, escrit, oral. Individual, en pare-
lles, classe sencera
(confrontacions).

Què se sent quan
es menja?

Observació del
propi cos, treball
documental.

Observar, fer un
dibuix de l’observa-
ció.

Oral, escrit (infor-
me), esquematitza-
ció.

En parelles, indivi-
dual.

Què passa quan
s’empassa?

Construcció d’una
maqueta.

Manipular, raonar. Oral, dibuix (esque-
mes).

Grup.

Com funciona l’apa-
rell digestiu?

Observació d’un
animal.

Observar, raonar. Escrit (informe de
l’observació), oral 
(preguntes durant
la dissecció).

Classe sencera
(dissecció), indivi-
dual (informe).

En què es transfor-
men els aliments
dins el cos?

Recerca documen-
tal i síntesi.

Recerca d’informa-
ció: biblioteca, cen-
tre de documenta-
ció, Internet.

Lectura, escrit
i oral.

En parelles, classe
sencera.

Avaluació Aplicar els coneixe-
ments adquirits
durant la seqüèn-
cia.

Dibuix, escrit. Individual.



Debat i plantejament d’interrogants

A continuació es reprodueixen extractes de quaderns d’experiments d’alumnes:

"“Quins aliments donen forces? Els ali-
ments que donen forces són les fruites: els
kiwis, les taronges, perquè 

la fruita té vitamines i energia. La llet, per-
què té calci, el peix, perquè va bé per la
memòria, el sucre, perquè dóna 

sucre a la sang. Els espinacs també donen
forces. Tota la verdura dóna forces.”

Figura 2 (Extracte del quadern d’experiments de M.)

"Punts de vista individuals:
“Quin aliment dóna forces? Em sembla que la verdura, perquè té molt de calci i vitamines. Per això s’ha de menjar tanta verdura”. (Extracte
del quadern de L.).
“Els aliments que donen forces són els kiwis, perquè tenen vitamines. Em sembla que els espinacs també en donen. La sopa també deu
donar forces perquè porta verdura dins. (...) M’agraden molt els caramels de fruita i de menta. El que no m’agrada i dóna forces són els
espinacs.” (Extracte del quadern de R.).
“Els aliments que donen forces són: els kiwis, les pomes, les peres i les altres fruites i els cereals. Els cereals van bé per estar en forma,
però a mi no m’agraden”. (Extracte del quadern d’A.).

"Informe d’un debat de grup entre quatre alumnes:

"“Qui no menja té gana, mal de panxa,
la panxa li fa sorolls, s’aprima i se li veuen
tots els ossos, no pot dormir, pensa en
coses molt bones, agafa malalties, se li
infla la panxa, vomita, es mareja, es torna
pàl·lid, es queda  sense energia i al final
es mor.”

Figura 3

Tots els alumnes tenen opinions sobre l’alimentació. En canvi, en aquest estadi la paraula “força” té un significat poc precís,
no està vinculada al concepte científic de força. A poc a poc, se substituirà per la paraula “energia”. Als alumnes d’aquesta
classe els sembla que les vitamines i el calci donen “forces”. És una idea transmesa amb freqüència pels missatges publici-
taris. I els aliments que no els agraden són, precisament, els que creuen que donen “forces”, sens dubte perquè aquest és
un dels arguments que fan servir els pares per animar-los a consumir els aliments que no els agraden.

Al final del debat s’ha retingut una pregunta: “Com pot ser que els aliments que mengem donin “forces” al cos i ens “facin 
créixer”?

El mestre pot suggerir als alumnes que ho preguntin als esportistes (si hi ha algun centre esportiu a prop) o al metge, o bé
que busquin en un llibre què cal menjar i beure abans i durant una competició esportiva per no quedar-se sense energia.
També pot ser fructífer entrevistar el responsable del restaurant escolar.

El debat introdueix diversos enfocaments i, per tant, recorreguts possibles. L’enfocament que es desenvolupa a continuació
és principalment “mecanicista” (per oposició al “químic i energètic” que es desenvolupa a secundària). Inclou propostes de
seqüències opcionals enllaçades amb seqüències fonamentals. Com utilitza els aliments el nostre cos? Aquest és la qües-
tió principal que cal resoldre.
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SESSIÓ 1. On van l’aigua i el pa?

Plantejament d’interrogants i recull de les concepcions inicials

Abans de començar, el mestre verifica que no hi hagi cap nen que segueixi algun règim alimentari específic. Distribueix un
tros de pa i un vas d’aigua a cada nen, com si fos el berenar, i dóna inici a un debat sobre el futur d’aquests aliments: “A quina
part del cos aniran a parar?”. Distribueix un full amb la silueta d’una persona i les instruccions següents: Dibuixa el trajecte
del pa i de l’aigua. Anomena els llocs per on passen aquests aliments. En què es transformen els aliments dins el cos? 

Anàlisi de les produccions dels alumnes 

La confrontació de les representacions dels alumnes es pot fer inicialment intercanviant els fulls amb el veí. En el curs del
debat, els alumnes utilitzaran, probablement i de manera espontània, un vocabulari infantil amb paraules com “pipí” o
“caca”. El mestre tria el moment oportú per fer-los adquirir el vocabulari científic corresponent: femta i orina. Recull els dibui-
xos, els classifica en categories, forma grups de nens amb els mateixos punts de vista i els demana que facin un cartell.

Recull de les preguntes dels alumnes i elaboració d’hipòtesis

Els grups designen portaveus perquè expliquin a la classe la seva opinió sobre el procés de transformació dels aliments dins
el cos. S’inicia un debat col·lectiu en el qual cada grup defensa, per torns, el seu punt de vista. No es busca de seguida la bona
resposta, però s’intenta distingir el que podria ser veritat.

El mestre escriu en un cartell o a la pissarra les preguntes que els nens es fan durant la fase d’intercanvi i confrontació de
representacions. La fase pot ser més enriquidora si es fa una presentació, amb retroprojector o vídeo, d’algunes produccions
de la classe (el mestre les ha d’escannejar o convertir en transparències prèviament). 

A continuació s’ofereixen alguns exemples de representacions obtingudes. 

"suc de taronja
poma
intestí prim
intestí gros
2 entrades, 2 tubs i 2 sortides

"esòfag 
cor
fetge
estómac
1 entrada, 1 tub i 1 sortida

"tubs
cor
estómac
1 o 2 entrades, cap sortida

Figura 4

Els alumnes no es posen d’acord o semblen bloquejats pel que fa a:
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Trajecte Transformacions dins l’aparell digestiu Transformacions dins el cos

Una o dues entrades?
Una o dues sortides?
Un o dos tubs?

A l’estómac?
Com es fa la digestió?
Què és digerir?
Què és una mala digestió?
Què és el vòmit?

Hi ha aliments bons i dolents?
L’aigua es transforma en l’orina?
Com s’aprofiten els aliments bons?
El cervell s’alimenta?
Per què serveix la sang?



La sessió de confrontació de representacions fa que els alumnes posin en qüestió les seves idees i se sentin motivats per
buscar proves i respondre les preguntes amb arguments.

Els obstacles observats durant aquesta confrontació podrien dur la classe a emprendre múltiples activitats proposades pels
alumnes o pel mestre. Cal escollir per no posar en marxa un procés massa llarg o complex. Alguns dels fenòmens en joc es
poden evidenciar de manera experimental o a través de manipulacions de maquetes, els altres es tractaran a la fase de recer-
ca documental. 

Una hipòtesi retinguda al final de la sessió podria ser aquesta: “Els aliments líquids van a una bossa de líquids i es transfor-
men en orina; els sòlids van per un altre camí i es transformen en femta”. La hipòtesi es posarà a prova a la sessió següent.

SESSIÓ 2. Què se sent quan es menja?

La investigació sobre el propi cos

El mestre distribueix pa i aigua als alumnes i dóna un mirall a cada grup. Es tracta de buscar indicis sensorials per saber,
sobretot, si hi ha un o dos tubs (un per als líquids i un per als sòlids). Quina sensació té cadascú?
Durant la preparació col·lectiva de la sessió, el mestre pregunta als alumnes si s’han ennuegat mai i com expliquen aquest
fenomen.

L’observació del fons de la gola i la palpació tàctil del coll en el moment de la deglució no permeten respondre la pregunta,
però semblen indicar que l’entrada dels líquids i la dels sòlids és la mateixa. La gent s’ennuega amb aliments sòlids i amb ali-
ments líquids. Un cop mastegats, fins i tot els aliments sòlids es converteixen en una mena de pasteta que no és ni del tot
líquida ni del tot sòlida. Per tant, és poc probable que la hipòtesi dels trajectes diferents, un per als líquids i un per als sòlids,
es pugui validar. 

La investigació a partir d’imatges científiques (radiografies)1

Aquesta fase es pot substituir o completar amb l’observació de radiografies de l’aparell digestiu proporcionades per un metge
o un familiar dels alumnes.

Es projecta el vídeo “Le trajet des aliments” (El trajecte dels aliments), Delagrave/CNDP, que es pot descarregar a
www.cndp.fr/ecole/sciences/erratum.htm, d’un minut i mig de duració (o un document audiovisual similar), fent un comen-
tari introductori i formulant una pregunta per orientar les observacions dels alumnes:

“Aquesta pel·lícula s’ha filmat en un hospital. El pacient ha begut una pasteta espessa que no deixa passar els raigs X, que
són uns raigs de llum invisible que poden travessar el cos. La radiografia és el mitjà que permet dirigir aquests raigs al
pacient i observar l’interior del seu cos.”
“Se suposa que la pasteta espessa segueix el mateix trajecte que els aliments. Quin trajecte és?”

Per respondre aquesta pregunta, els nens aturen la imatge tantes vegades com volen i intenten redactar un text i fer un
esquema a la part personal del seu quadern d’experiments.

Hi ha diverses maneres de preparar el debat. Si es fa servir un projector, es pot demanar a un alumne que dibuixi amb reto-
lador, en un paper enganxat a la paret o a la pantalla, el contorn de la pasteta espessa i el seu trajecte. Si es fan servir ordi-
nadors, els grups d’alumnes poden fer el mateix calcant sobre la pantalla. Els resultats dels grups es comparen. L’observació
objectiva posa en qüestió els punts de vista individuals i obliga a tornar a recórrer a les imatges per invalidar o confirmar el
que cadascú ha explicat al seu quadern.

L’intercanvi oral permet anotar una sèrie d’indicis que concorden i que es poden validar fent un altre visionat de la pel·lícula.
Al final del debat, els alumnes prenen nota del resultat a la part col·lectiva del quadern d’experiments:

1. La pasteta espessa entra a la gola; sembla que dubti entre dos trajectes, però es  dirigeix cap al tub situat a la 
part posterior del coll.
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2. Baixa per aquest tub.
3. Arriba a una bossa.
4. Passa a un tub dentat que és en moviment constant.

La hipòtesi segons la qual els líquids i els sòlids segueixen trajectes diferents queda invalidada. És veritat que hi ha dos tubs,
però només els aliments, siguin líquids o sòlids, només passen per un. Una recerca documental (per exemple, en un diccio-
nari il·lustrat) revela que el tub pel qual passen els aliments es diu esòfag. La bossa s’anomena estómac. El tub dentat 
s’anomena intestí.

El segon tub, situat a la part anterior del coll, és la tràquea. Aquest condueix l’aire als pulmons. Si els alumnes volen saber
per quin motiu els aliments són conduïts cap al tub esòfag en lloc de cap al tub tràquea, o què passa quan algú s’ennuega,
poden realitzar l’activitat opcional de modelització proposada a la primera part de la sessió 3. 

SESSIÓ 3. Què passa quan s’empassa?

Construcció d’una maqueta2

Per entendre més bé l’encreuament de vies respiratòries i alimentàries, els alumnes construeixen una maqueta del funcio-
nament de les vàlvules naturals anomenades vel del paladar i epiglotis de la faringe. El mestre els demana que representin
les parts de la gola que es mouen en el moment de la deglució (l’epiglotis es col·loca en posició de tancament damunt de 
l’orifici de la tràquea, situada davant de l’esòfag) i quan es bloqueja una inspiració nasal de manera brusca (el vel del pala-
dar es col·loca de tal manera que aïlla la cavitat nasal de la boca). Fent servir elements mòbils i enquadernadors plans amb
volandera, els alumnes completen la secció de la gola proposada en aquest document (o extreta d’algun banc d’imatges)
segons les seves hipòtesis. Les solucions que no concorden amb les observacions directes es descarten.

Seguiment del trajecte dels aliments 

Les etapes següents s’enriqueixen amb una sèrie de radiografies suplementàries que es distribueixen en forma de fotocò-
pies i es poden calcar. Se’n poden trobar, entre altres, als llocs web següents: 

www.tsid.net/radiologia/digestivo/digestivo.htm
www.iqb.es/digestivo/galeria/rayosx/rayos01.htm (clicant a sobre es poden ampliar). 

Es tracta de buscar, a partir d’aquestes imatges en brut, elements que permetin respondre les preguntes sobre “els tubs”.
La pel·lícula permet tenir una idea més clara  del tub digestiu en funcionament i de les contraccions de l’intestí. Les imat-
ges en pausa de la pel·lícula o les imatges fixes de les radiografies són més fàcils d’esquematitzar i interpretar. Els alum-
nes hi poden descobrir el contorn dentat de certes parts de l’intestí prim i extrapolar al conjunt de l’intestí l’augment de la
superfície d’intercanvi ocasionat pels nombrosos plecs.

Figura 5. Elements mòbils de la maqueta que es poden confeccionar: llengua, epiglotis i vel del paladar.
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"Deglució 
Vel del paladar
Epiglotis
Tràquea 
Esòfag

"Inspiració
Vel del paladar
Epiglotis
Esòfag 
Tràquea 

"Llengua
Vel del paladar
3enquadernadors plans amb volandera
Epiglotis



Com passen els aliments de la boca fins al final de l’intestí?

Quan es fa aquesta pregunta, molts alumnes acostumen a respondre que els aliments cauen per gravetat. La sorpresa i la
posada en qüestió d’aquesta hipòtesi s’esdevenen quan es constata que el tub digestiu està enrotllat i replegat moltes vega-
des sobre si mateix i que, de nit, en posició ajaguda, la digestió també es fa. 

L’exercici que es proposa és el següent: amb una màniga falsa feta amb una mitja de niló i pilotes de ping-pong, com podem
fer passar les pilotes d’una punta a l’altra de la màniga?

"Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4

Figura 6

Mentre manipulen, els alumnes simulen el principi del peristaltisme; és a dir, el conjunt de moviments de contracció en forma
d’ona que avança del tub digestiu.

Modelització del tub digestiu

De les imatges radiogràfiques se’n pot extreure més informació:

"Estimació de la mida de l’estómac per comparació amb recipients coneguts.
"Estimació de la llargada de l’intestí a partir d’una imatge fixa (activitat de matemàtiques).

A continuació, es construeix una maqueta del tub digestiu fent servir un tub de rec vell o una corda d’aproximadament deu
metres, bosses de plàstic, esquemes i etiquetes per indicar els diferents òrgans. La maqueta permet representar la mida del
tub digestiu desenrotllat. Ajuda a entendre de quina manera una gran superfície d’intercanvi facilita el pas dels nutrients a la
sang (sessions següents). Però té limitacions: el diàmetre constant de la corda, la falta de plecs, la manca de relació amb el
sistema sanguini... Seria desitjable, si fos possible i prenent les precaucions necessàries (vegeu la sessió 4, “Observació d’un
animal dissecat”), fer la dissecció d’un conill o un pollastre sencers per tenir una idea més exacta de la mida, la forma i les
connexions amb els altres òrgans del tub digestiu.

Esquematització del tub digestiu

La distribució d’esquemes incomplets perquè els alumnes els completin i anotin permet que la classe acabi aquesta sessió
retenint-ne l’essencial.

Representat d’aquesta manera, l’aparell digestiu es pot col·locar en un esquema més general del cos en el qual, més enda-
vant, ocupin el seu lloc les representacions dels aparells respiratori i circulatori.

SESSIÓ 4. Com funciona l’aparell digestiu?

Observació del propi cos

Es pot comparar la quantitat d’aliments que entra al cos amb la quantitat de residus que en surt. Es poden fer estimacions
de magnitud utilitzant mesures aproximades.

"Una taronja: 100 g = una cullera gran o terròs de sucre: 5 g.
"Un vas d’aigua: 100 g = femta diària: 200 g.
"Un plat de pasta: 200 g = orina diària: al voltant d’un kg en el cas dels nens, però més del doble en el cas dels adults.
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Aquest tipus de comparació mostra que bona part dels aliments no és expulsada per la femta o l’orina. Ara es recorden les
hipòtesis sobre la funció dels aliments recollides a la primera sessió. Responen parcialment la qüestió: una part dels ali-
ments serveix per reparar el cos (per substituir els cabells o les pells mortes, per exemple) i assegurar el creixement del nen,
una altra part es consumeix quan es produeix energia mitjançant la respiració. Però falta saber on i de quina manera els ali-
ments passen al cos per exercir la seva funció nutritiva. 

Nota: La funció dietètica dels aliments i la noció d’alimentació equilibrada no es tracten en aquesta seqüència. Aquesta part de la progra-
mació, molt important per a l’educació per a la salut dels alumnes, haurà estat tractada anteriorment o es tractarà més endavant.

Recerca a casa:
Quins remeis coneixeu que es facin servir per tractar problemes digestius?

" Tots els derivats del bicarbonat de soda per a les digestions difícils.
"Els medicaments contra la diarrea o el vòmit.
"Els medicaments o aliments rics en fibra contra el restrenyiment.

Aquesta informació recollida a casa fa adonar els alumnes de la importància social de la digestió. També es pot fer un recull
d’expressions relacionades amb l’alimentació (“Bon profit!”).

Observació d’un animal dissecat 3

Més que una pel·lícula o una sèrie de documents iconogràfics, la dissecció d’un conill o un pollastre sencers permet posar
a prova les hipòtesis dels alumnes.

El mètode preconitzat per dissecar un animal està ben descrit per exemple a Com treballar els continguts procedimentals
a l’aula, d’Antoni Zabala, Editorial Graó, Barcelona, 1993(en català). Es pot fer la dissecció virtual d’una granota a la plana:
http://www.itg.lbl.gov/ITG.hm.pg.docs/dissect/spanish/dissect.html. 

El material necessari inclou una base de suro o fusta, guants de làtex, unes bones estisores, agulles, un escalpel o cutter i
varetes fines (palets xinesos, per exemple) que puguin servir de cànules per verificar el trafecte dels “tubs”.

El mestre realitza l’operació delicadament davant de mitja classe col·locada en semicercle, mentre l’altra mitja fa un treball
de recerca documental.

Els alumnes demanen al mestre que verifiqui les seves hipòtesis: per exemple, que comprovi, amb l’ajuda de la cànula, si hi
ha continuïtat o no entre l’estómac i l’intestí.

El mestre fa una incisió a l’abdomen des del pubis fins al tòrax, com s’indica a la figura 7. Això permet obrir l’abdomen com
si fos una finestra i clavar la pell amb agulles a la base de dissecció (Figura 8). Avançant al llarg de l’intestí, es veuen els
canvis que pateix el bol alimentari.

Figura 7 Figura 8

Els aliments ingerits més recentment per l’animal es poden identificar a l’esòfag i l’estómac (en el cas del pollastre, el pap i
el pedrer). Després es pot resseguir el seu pas al llarg de l’intestí prim, el cec i l’intestí gros, que es pot desplegar. A diferèn-
cia del tub digestiu dels mamífers, el del pollastre té un pedrer molt voluminós i musculós que sovint conté pedretes que
l’animal ingereix per facilitar la trituració del gra.
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El conill té un intestí voluminós, sobretot a la zona del cec, a l’entrada de l’intestí gros, que li facilita la digestió de l’herba. Es
pot constatar la transformació del bol alimentari des de l’entrada fins a la sortida del tub digestiu. També es pot observar la
rica quantitat de vasos sanguinis que hi ha a les parets del tub digestiu.

Conclusió

Es fan preguntes al grup-classe, s’anoten les paraules clau a la pissarra i s’intenta un inici de síntesi. No hi ha aliments bons
o dolents. Alguns aliments resisteixen la digestió i no són triturats (les fibres vegetals, per exemple). Altres no la resisteixen
i queden reduïts a bocins molt petits. Un experiment de simulació amb un filtre de cafè mostra que l’aigua pot arrossegar par-
tícules fines. Encara que es piqui i converteixi en pols, un terròs de sucre no pot passar pel filtre. L’aigua, en canvi, pot dissol-
dre el sucre i permetre el seu pas. Els aliments pateixen transformacions mecàniques, però també transformacions quími-
ques; aquestes s’estudiaran a Secundària. Una pregunta sobre el gust dolç d’un tros de pa mastegat durant una estona o
sobre l’olor del vòmit pot servir per introduir la noció sense aprofundir-hi.

SESSIÓ 5. En què es transformen els aliments dins el cos?

Encara queden problemes per resoldre: on es produeix el pas dels aliments al cos?; com utilitza els aliments el nostre cos?

Recerca documental

Per respondre aquestes qüestions, els mètodes utilitzats a les sessions anteriors (observació d’éssers vius i imatges cien-
tífiques, experimentació, construcció de maquetes) no són suficients. Ara cal una recerca centrada en el saber establert.
Servirà per confrontar els resultats de la classe amb els establerts pels científics (que es fonamenten en casos mèdics i tèc-
niques d’investigació inaccessibles per als alumnes) i elaborar una síntesi més reeixida. 

Les recerques es fan per parelles a la biblioteca (mitja classe) i a Internet (l’altra mitja).

La consigna que es dóna és la següent:
Trobeu textos senzills (de deu línies com a màxim), imatges científiques i esquemes que permetin respondre en part o total-
ment aquestes dues qüestions: on es produeix el pas dels aliments al cos?; com utilitza els aliments el nostre cos?
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Fitxa: Recerca a Internet

1. Trio el motor de recerca: www

2. Trio les paraules clau:

(o amb el mestre: digestió, nutrients, absorció intestinal, nutrició...).

3. De tots els resultats, escullo el que em sembla que pot incloure la informació més senzilla i adequada:

4. Al lloc web que em sembla més interessant, trobo la informació a:

5. Text retingut: (la frase més interessant per a la nostra investigació)

6. Imatge científica trobada: (descripció i adreça)

7. Esquema retingut: (descripció i adreça)



Síntesi col·lectiva a partir de recerques documentals

Les parelles porten a la classe la informació que han trobat. Prèviament, el mestre ha recollit els fulls de recerca documen-
tal i ha preparat uns quants textos, imatges i esquemes procedents de la recerca. Reparteix a diferents grups d’entre sis i
vuit alumnes els temes següents:

Grup 1: Transformació dels aliments dins l’aparell digestiu.
Grup 2: Funció de la sang.
Grup 3: Transformació dels aliments dins el cos.
Grup 4: Esquema general de la nutrició (digestió, circulació, excreció).

Això permet que cada alumne anoti al seu quadern d’experiments el que ha retingut individualment i la posterior posada en
comú de la classe. El mestre ha preparat esquemes complets de l’aparell circulatori i l’aparell digestiu. Fa servir paper de
calcar per superposar tots dos aparells i destacar-ne els lligams. Exemples de frases que es poden escriure a la part col·lec-
tiva del quadern d’experiments:

“Els aliments que mengem són triturats i transformats. No hi ha separació entre aliments sòlids i aliments líquids. Els ali-
ments de mida petita passen, a través de l’intestí prim, a la sang, que els transporta a tots els òrgans perquè facin apor-
tacions d’energia (sucres, grasses) i contribueixin al creixement (calci, proteïnes) i al bon funcionament del cos (aigua,
vitamines).”

“Els aliments que no han estat prou triturats (no digerits) passen a l’intestí gros i són expulsats per l’anus en forma de
femta.” “Els residus que són expulsats a la sang pels nostres òrgans es filtren als ronyons i es retroben a l’orina.”

“Digestió defineix la transformació dels aliments en materials de mida petita. Absorció defineix el seu pas a través de la
paret intestinal. Després d’aquestes dues fases, vénen el transport a través de la sang i l’aportació als òrgans (que per-
met l’alliberament d’energia, el creixement i la renovació dels teixits).”

El paper de la respiració en aquest procés s’estudiarà més endavant amb motiu d’un treball sobre la respiració i la ventila-
ció pulmonar. Enllaçar respiració i alimentació és fonamental, perquè la finalitat de la respiració és proporcionar oxigen a
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Fitxa: Recerca a la biblioteca escolar

1. Vaig a la prestatgeria dedicada a:

2. L’obra que trio té un títol que em sembla que em pot ajudar en la recerca:

3. A l’índex, trio el capítol:

4. El text seleccionat inclou:

5. Text retingut:

6. Imatge científica trobada (descripció i pàgina):

7. Esquema retingut (descripció i pàgina):



totes les cèl·lules del cos. L’oxigen permet l’oxidació dels aliments aportats per via sanguínia, que és la reacció química que
allibera energia. A més, la respiració evacua de l’organisme el diòxid de carboni produït per l’oxidació dels aliments. 

Aquestes darreres formulacions corresponen a un nivell que no és accessible fins a Secundària. A Cicles Mitjà i Superior de
Primària, serà suficient constatar l’existència de lligams entre totes dues funcions: un exercici esportiu demana, alhora, una
alimentació adequada i una bona ventilació pulmonar (si no, es poden tenir rampes per culpa de la mala oxidació dels
nutrients i la producció d’àcid làctic als músculs). 

SESSIÓ 6. Avaluació

A partir de la silueta d’un nen, es torna a demanar als alumnes que dibuixin el trajecte dels aliments dins el cos. Els alumnes
poden demanar les manipulacions practicades a la sessió 3.

Una sèrie de preguntes obertes permet descobrir si l’alumne sap aplicar els coneixements adquirits durant la seqüència.
Explica per què, quan menges conill o pastanaga, no et converteixes, en part, en conill o pastanaga. Els aliments pateixen
transformacions; entren al nostre cos i serveixen de materials per formar el nostre cos (créixer, engreixar-se) i proporcionar-
li energia (les necessitats augmenten quan ens movem). 

Què t’ha permès créixer i engreixar-te? El nadó creix i s’engreixa gràcies als aliments. La llet conté tots els materials neces-
saris. Però només una part del que el nadó menja passa al seu cos per la sang; l’altra part es perd. L’alimentació permet créi-
xer i proporciona energia.

Les avaluacions proposades com a exemples permeten valorar l’evolució de les representacions dels alumnes entre l’inici 
i el final de la seqüència. 

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA

Material i documents

Radiografies del tub digestiu. Per exemple, les dels llocs web citats a la sessió 3. També podeu consultar llibres com ara: De
Martini: Atlas del Cuerpo Humano, Madrid, Ed. Pearson, 2004.  

Una pel·lícula: per exemple, “Le trajet des aliments”, Delagrave/CNDP, (El trajecte dels aliments), que es pot descarregar gra-
tuïtament a www.cndp.fr/ecole/sciences/erratum.htm. 

Material per construir maquetes del tub digestiu: tubs flexibles, bosses de plàstic, corda (10 m), cartró, estisores, enquader-
nadors plans amb volandera...

Precaucions

Aquest tema afecta el cos del nen o nena, la seva intimitat i integritat. Per tant, és fonamental respectar la sensibilitat de
cadascú. Si és preveu la dissecció d’un conill o un pollastre, alguns alumnes es poden marejar al veure la sang. En general,
unes paraules explicatives minimitzen aquests problemes. Un cop superat aquest moment delicat, la implicació dels alum-
nes sovint és molt més gran.

Durada

De sis a vuit sessions d’aproximadament 45 minuts. Segons els objectius establerts, el grup pot dedicar més temps a la pro-
ducció escrita, gràfica o tecnològica (maqueta, exposicions). L’apropiació de tots els punts de la programació no demana que
es dediqui el mateix temps a cada sessió. En aquest exemple de desenvolupament s’ha escollit voluntàriament presentar
una gamma extensa d’activitats diferents per mostrar la varietat d’investigacions que es poden dur a terme amb els alum-
nes durant el curs. El mestre ha d’establir les prioritats segons els objectius que s’hagi marcat amb la classe.
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CONCLUSIÓ

Cal evitar algunes derives. Un treball massa centrat en la masticació (destrucció mecànica dels aliments) i la funció de la
saliva (destrucció química dels aliments) comporta el risc de transmetre als alumnes la idea errònia que tota la digestió es
produeix a la boca. La masticació només és una etapa prèvia de la destrucció mecànica. La part essencial de la destrucció
mecànica s’efectua a l’estómac; si no, caldria passar-se hores mastegant. (El vòmit, que correspon a l’estat físic dels ali-
ments quan ja són a la bossa de l’estómac, a vegades conté trossos grans). La hidròlisi àcida dels aliments (l’estómac
segrega àcid clorhídric) facilita molt la digestió. Aquesta noció es pot introduir mostrant que, a diferència de l’intestí, l’estó-
mac és un múscul triturador potent, i que si s’aboca àcid damunt dels aliments aquests es disgreguen de seguida. La part
més important de la destrucció química dels aliments es produeix a l’intestí prim gràcies als enzims digestius. Bàsicament,
l’estómac és una bossa tancada per una vàlvula (esfínter del pílor) que amassa i redueix els aliments literalment a pasteta. 

No és fins que els aliments queden reduïts a aquest estat físic (suspensió) que la vàlvula s’obre periòdicament per deixar
passar la pasteta a l’intestí. La durada de l’etapa gàstrica és llarga (vàries hores).

L’aigua no és un aliment com els altres. És el dissolvent indispensable per a la vida de les cèl·lules, és a dir, dels nostres
òrgans (muscles, cervell, tub digestiu, vasos sanguinis...). Dins el cos hi ha un petit “llac interior” (l’espai extracel·lular) en
el qual es banyen totes les cèl·lules. L’aigua representa al voltant del 60% del pes del cos. L’aigua que es beu passa a la sang
i després al “llac interior”, i l’excedent, quan es beu massa, s’aboca a l’orina (banyera que sobreïx!). Es pot tenir set sense
tenir gana, per exemple quan s’ha transpirat molt (el nivell de la banyera és insuficient!). L’aigua és el dissolvent de les sals,
i quan al cos li falta aigua, l’augment de la concentració de sals provoca set. L’orina conté una part dels residus de l’activitat
cel·lular de l’organisme (per exemple, la urea), de la qual l’aigua és el dissolvent. L’orina és el resultat de la filtració de la sang
que permet l’evacuació d’aquests residus (l’altra part és el diòxid de carboni evacuat pels pulmons).

Els processos d’evacuació de la femta i l’orina no són de la mateixa naturalesa. La femta conté els residus dels aliments que
han quedat en el “medi exterior” de l’organisme (la cavitat del tub digestiu, que comença a la boca i acaba a l’anus, és en rela-
ció directa amb l’exterior). En canvi, l’orina conté residus que vénen de l’activitat dels òrgans, és a dir, de l’interior del cos,
del “medi interior”. Aquests són expulsats a la sang i després filtrats i excretats pels ronyons. 

FONTS
Aquesta seqüència s’ha experimentat els anys 2000 i 2001 amb classes de Primària d’Île-de-France. (4t. i 5è.)

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

Llocs web que el mestre pot consultar i fer servir per preparar el curs

"Un CD-ROM: El Cuerpo Humano, de Zeta Multimèdia. Hi ha unes fitxes didàctiques per explotar aquest CD-ROM a
www.xtec.es/recursos/curricul/experim/cos/.

"Activitats amb el programa “Clic”. N’hi ha en català i en castellà: 
www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/ep.htm.

"Sobre dietes: 
www.xtec.es/~mmulet/trofos/index1.htm .

"Una explicació senzilla i completa, amb il·lustracions, de l’aparell digestiu: 
http://personales.ya.com/erfac/digesti.htm (en castellà).

Llocs web que poden ser útils per als alumnes en la fase de recerca documental

"Un banc d’imatges: 
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
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"Seccions reals del cos humà (interessants, però difícils d’interpretar):
www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/cross_section/index.html

"Una petita unitat didàctica sobre l’alimentació: 
www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm.

"Un joc: 
www.xtec.es/~ncoma4/digestiu/.

"Activitats sobre l’aparell digestiu (en castellà): 
www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/exper/act77.htm 
http://icarito.tercera.cl/infografia/chumano/digestivo/digestivo.swf 
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4. QUINA HORA ÉS A SIDNEY, PEQUÍN O BARCELONA? 
ESTUDI DELS FUSOS HORARIS
Cicles Mitjà i Superior de Primària
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Aquesta seqüència permet abordar l’estudi de la rotació de la Terra sobre si mateixa i, de manera simplificada, algunes de les
seves conseqüències: l’alternança de dies i nits i l’existència dels fusos horaris. 

En els exemples desenvolupats s’han escollit les ciutats estrangeres de Pequín i Sidney, no només perquè l’organització
dels Jocs Olímpics (passats o futurs) les ha fet famoses, sinó perquè la seva posició a la Terra presenta avantatges pedagò-
gics que apareixeran més endavant:

"Sidney és a l’hemisferi sud i el seu meridià és, aproximadament, l’oposat al de Barcelona, de manera que és possible dir
que “quan a Sidney és de nit, a Barcelona és de dia”.

"El nostre meridià i el de Pequín fan, aproximadament, un angle semblant a l’angle recte. Això permet dir, per exemple, que
“quan a Barcelona és migdia, a Pequín és de nit”. Els coneixements que els alumnes adquiriran en aquesta seqüència no   
seran gaire més complexes.



UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

Aquesta seqüència està relacionada amb una part de la programació de geografia (“Comparació de les representacions de la
Terra”, secció “Mirada sobre el món: espais organitzats per les societats humanes”) i permet adquirir algunes de les compe-
tències previstes en aquesta disciplina:

"Ser capaç d’efectuar una recerca en un atles imprès i en un atles digital.
"Haver entès i retingut el vocabulari científic bàsic (ser capaç d’utilitzar-lo en el context apropiat).

La dimensió internacional de l’aprenentatge d’una llengua estrangera, part integrant de la programació d’aquesta disciplina,
també pot trobar el seu espai en aquesta seqüència, que es presta a intercanvis a través d’Internet amb escoles estrange-
res i a la formulació de frases senzilles. En anglès: It’s twelve o’clock in Paris, what time is it in Sidney? En xinès:

D’altra banda, aquests primers coneixements d’astronomia marquen l’inici d’un aprenentatge que continuarà a l’escolaritat
posterior. A l’escola de Primària ja es realitzen observacions complementàries: la del moviment aparent del sol en relació
amb l’horitzó i la seva evolució al llarg de l’any; la de les hores de sortida i posta de sol i la seva evolució al llarg de l’any.
Aquestes observacions donaran lloc a una primera modelització i un primer nivell d’explicació que tindran continuïtat a
Educació Secundària i Batxillerat.

Educació Infantil: L’hora manté relació amb el moviment aparent del sol; no és idèntica a tota la Terra. Ombra pròpia: la
Terra presenta una part il·luminada pel sol i una part a l’ombra. Rotació de la Terra sobre si mateixa i les seves conseqüèn-
cies: principi dels fusos horaris. Gir de la Terra i els planetes al voltant del sol, considerat circular.

Educació Secundària: Gir de la Terra al voltant del sol. Explicació de les estacions. Nocions de força, pes i massa.

Batxillerat: Gravitació universal. Segona llei de Newton. Lleis de Kepler. Modelització del moviment uniforme d’un satèl·lit
o un planeta.

Extracte del Currículum de Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Inicial
"Canvis i temps: simultaneïtat i successió temporal, posició 

del Sol.
"Direccions respecte al propi cos : orientació i posició.

Cicle Mitjà
"Canvis i temps: el cicle llunar, translació de la Terra 

(estacions, mesos, any).
"Orientació i posició: els punts cardinals.

Cicle Superior
"Canvis i temps: els moviments celests i el calendari.
"El moviment com un canvi de posició respecte a un punt   

objecte de referència.

Tots els cicles 
"Observació indirecta (a Cicle Inicial i Cicle Mitjà, de caracte-

rístiques d’objectes i éssers, a Cicle Mitjà i Cicle Superior, de
fenòmens i canvis) mitjançant fotografies, dibuixos, 
recursos tecnològics, etc.

"Descripció oral, escrita i gràfica de fenòmens i canvis 
obsevats (a Cicle Mitjà i Cicle Superior, amb un model de 
referència).

Cicle Superior
"Expressió de les relacions que s’estableixen entre 

conceptes.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.



UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

El procés es basa en la pregunta inductòria següent: Com pot ser que, al mateix moment, en dues ciutats allunyades l’una
de l’altra l’hora no sigui la mateixa?”. La pregunta és complexa. Resoldre-la obliga a posar en marxa i coordinar diversos
coneixements:

"El moviment de rotació de la Terra sobre si mateixa i les seves conseqüències sobre l’alternança de dies i nits;
"L’hora d’un lloc, determinada per la posició del meridià d’aquest lloc respecte del Sol.
"Elements de referència sobre el globus terraqüi (meridià, equador, pols, hemisferis).

Aquests coneixements no es consideren qüestions prèvies que s’hagin de tractar abans d’abordar els fusos horaris; ben al
contrari, es dóna a la pregunta de partida el paper de “fil conductor” que condueix a l’adquisició progressiva d’aquests conei-
xements més específics. No obstant això, s’han de complir algunes condicions:

"La qüestió dels fusos horaris, encara que es tracti de manera simplificada, demana que es conegui el caràcter esfèric
de la Terra1.

"Els alumnes han de saber que l’hora no és la mateixa a tot el planeta abans de posar-se a buscar el perquè. En 
general ja és així: per saber-ho n’hi ha prou amb un primer nivell de coneixements molt elemental (“quan a casa 
nostra és de dia, l’altra costat de la Terra és de nit”).
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1. Encara que es tracti d’un coneixement difícil de consolidar, en general, a Cicles Mitjà i Superior de Primària, ho està prou perquè la seqüència es pugui desenvolupar.
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SESSIONS

SESSIÓ

PRÈVIA

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIONS 

5 i 6

SESSIÓ 7

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Procés científic Conclusió de la  
sessió, desenllaç

Observació del recorregut
del sol al llarg d’una jorna-
da.

Observació. Observació. Al voltant de migdia
(segons l’hora dels nos-
tres rellotges) el sol és al
punt més alt de la seva
trajectòria.

Com saber l’hora d’un país
llunyà?

Utilització d’un mapa dels
fusos horaris.

Objectivació i formulació
de l’interrogant.

Els alumnes saben utilit-
zar el mapa.

Per què quan a Barcelona
és migdia a Sidney és de
nit?

Recull i confrontació de
concepcions.

Primeres hipòtesis. Els alumnes no dominen
el vocabulari, que haurà
de ser precisat.

Elaborar un lèxic (pols,
equador, hemisferis, meri-
dià, etc.).

Recerca documental. Recerca documental. Elaboració d’un lèxic.
Traçat de la línia de l’equa-
dor i d’un meridià sobre
una bola de poliestirè.
Localització de Barcelona 
i Sidney sobre la bola.

Quina hora és a Sidney
quan a Barcelona és 
migdia?

Apropiació d’una maqueta:
focus i bola blanca.

Primeres simulacions. Quan una d’aquestes
dues ciutats és al Sol, l’al-
tra és a l’ombra.

Com explicar l’alternança
de dies i nits?

Aprenentatge més siste-
màtic de la utilització de
la maqueta. Confrontació
d’hipòtesis a la maqueta.

Hipòtesis i primeres
manipulacions.

La maqueta no permet
decidir entre diverses
hipòtesis. Se sap, tanma-
teix, que la Terra gira
sobre si mateixa davant
del Sol.

Quina hora és a Pequín
quan a Barcelona és 
migdia?

Investigació utilitzant la
maqueta.

Plantejament d’una 
pregunta.

Per respondre, cal conèi-
xer el sentit de rotació de
la Terra sobre si mateixa.



Aquest desglossament només és un exemple. Cada mestre pot adaptar-lo en funció de les necessitats de la seva classe i la
programació establerta per al Cicle. La sessió 3 només té interès si els alumnes s’adonen que no aconsegueixen expressar
correctament el que pensen per manca d’un vocabulari precís. No és segur que hagi de tenir lloc en aquest moment del pro-
cés. El mestre ha de decidir el moment oportú, tenint en compte que les definicions no són necessàries fins que el fons (el
sentit) s’ha entès bé. Tampoc no és obligatori organitzar una sessió sencera de recerca documental. Una altra possibilitat és
animar els alumnes a verificar el sentit de les paraules que fan servir si no n’estan segurs o si les confrontacions fan aparèi-
xer desacords. La sessió 4 és fàcil i curta. Hi ha mestres que prefereixen integrar el seu contingut al de la sessió 2 i indiquen
als seus alumnes el lloc de la bola on han de situar Sidney i Barcelona.

La seqüència es pot dividir en dues parts, una per a 5è i l’altra per a 6è. En aquest cas, suggerim el següent:

"A 5è es planteja la problemàtica de l’hora a diverses ciutats. Els alumnes responen fent servir un planisferi i una maqueta
(focus, bola), i el mestre els indica el sentit de rotació de la Terra sobre sí mateixa, que és la dificultat principal de la seqüència.

"A 6è es fa una sessió de recordatori i es dediquen unes quantes sessions a reflexionar sobre el fenomen de l’alternança de
dies i nits i la qüestió del sentit de rotació de la Terra sobre si mateixa en relació amb el problema del moviment relatiu.

SESSIÓ PRÈVIA. Observació del recorregut del Sol al llarg d’una jornada

No es donen detalls de la posada en pràctica d’aquesta activitat. Recordem, no obstant, les competències que s’han d’haver
adquirit al final de la sessió:

"No confondre l’hora amb la durada.
"Ser capaç de descriure de manera senzilla el moviment aparent del sol al llarg d’una jornada.

SESSIÓ 1. Com saber l’hora d’un país llunyà?

Aquesta sessió permet compartir la informació sobre desfasaments horaris que tothom té (l’hora no és la mateixa a tot el
planeta) i aprendre a utilitzar un mapa simplificat dels fusos horaris.
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SESSIONS

SESSIÓ 8

SESSIÓ 9

SESSIÓ 10

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Procés científic Conclusió de la  
sessió, desenllaç

En quin sentit s’efectua la
rotació de la Terra sobre si
mateixa?

Manipulació: focus i bola
blanca.

Raonament. El sol es desplaça davant
nostre d’esquerra a dreta;
per tant, la Terra, vista des
del pol nord, gira sobre si
mateixa en l’altre sentit.

Retorn a la pregunta de la
sessió 7: Quina hora és a
Pequín quan a Barcelona
és migdia?

Manipulació de la 
maqueta.

Solució. Coneixent el sentit de
rotació de la Terra sobre si
mateixa, els alumnes res-
ponen la pregunta i n’in-
venten d’altres.

Com prendre nota del que
s’ha entès?

Informar en dues dimen-
sions.

Esquematització. Construcció d’una maque-
ta en dues dimensions,
fotografies i esquemes
per completar.



Col·lectivament

És aconsellable basar-se en fets concrets i objectius. El mestre presenta el problema amb l’ajuda, si és possible, d’un esde-
veniment mediatitzat (fragment de vídeo...) i adoptant un posat enigmàtic: “Com és possible? Acabem de llevar-nos i a tal
país és mitjanit!... Pot ser veritat, això? O us estranya?”. Els alumnes s’expressen, donen a conèixer el que saben o les expe-
riències que potser han tingut. El mestre no valida cap proposició. Es limita a animar l’intercanvi i a prendre nota del que es
diu.

Individualment

Cada alumne té un mapa dels fusos horaris sobre el qual hi ha ubicades algunes grans ciutats (annex 1, pàg. 73). Han de
respondre qüestions com les següents:

" “Són les dotze del migdia a Barcelona. Quina hora és a Pequín?”
"“Són les vuit del matí a Barcelona. Quina hora és a Nova York?”
"“Són les dues de la tarda a Moscou. Quina hora és a Dakar?”
"“Són les tres de la tarda a Mèxic. Quina hora és a Delhi?”; etc.

En grups petits

Els alumnes comparen les respostes. Si estan d'acord, s’inventen noves preguntes i se les formulen els uns als altres. Si no,
demanen ajuda al mestre, que els pot proposar que utilitzin la tira mòbil del mapa de l’annex 1.

Col·lectivament

El mestre recapitula la manera d’utilitzar el mapa i, com a conclusió, demana als alumnes que recullin testimonis sobre el
desfasament horari fent preguntes als adults del seu voltant. A més a més, vigilant que la sessió no es faci feixuga, és inte-
ressant formular altres observacions:

"La divisió es fa en 24 fusos perquè el dia té 24 hores.
"S’ha pres com a referència l’hora de Catalunya. És còmode perquè hi vivim, però és una referència arbitrària. 

El mateix mapa podria estar graduat a partir d’un altre origen.

SESSIÓ 2. Per què quan a Barcelona és migdia a Sidney és de nit?

Els alumnes intenten explicar com és que l’hora no és la mateixa a tots els indrets del planeta. En les seves formulacions
utilitzen un vocabulari que no dominen. L’objectiu de la sessió és que s’adonin de la necessitat de determinar el sentit dels
termes que fan servir.

Col·lectivament 

El mestre analitza la informació addicional que els alumnes han obtingut. Tot seguit, proposa el treball següent: “Intenteu
explicar per què quan a Barcelona és migdia a Sidney és de nit”. La pregunta es limita, en un primer moment, a dues ciutats
situades a dos meridians oposats i a un instant particular (més que l’instant, el que interessa és el fenomen dia/nit).

En grups petits

Els alumnes elaboren un cartell (textos i dibuixos) amb l’explicació que s’imaginen.

Molts grups formulen explicacions que “van en el bon sentit”. Algunes poden ser acceptades de manera provisional: “El sol
no ho il·lumina tot a la vegada”; “El sol no pot il·luminar París (o Barcelona) i Sidney al mateix moment”; “París (o Barcelona)
és a un costat de la Terra i Sidney, a l’altre...”. Alhora, el mestre s’adona que els alumnes es confonen i fan servir molt sovint
un vocabulari que no dominen: “París (o Barcelona) i Sidney no són al mateix hemisferi”; “París (o Barcelona) és a dalt i
Sidney, a baix”; “Sidney és a l’equador, però París (o Barcelona) no”, etc.
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Figura 1.

"Per què quan a París (o Barcelona) és migdia a Sidney és de nit?

"Perquè el sol no pot ser a tots dos llocs al mateix temps.
"SOL/PARÍS
"Eix de rotació

Col·lectivament

Els alumnes donen exposen les explicacions que han formulat.

El mestre enumera les paraules i expressions que els alumnes fan servir (vegeu més amunt) i en pren nota per a la sessió
següent. Explica que, abans de continuar, cal buscar (o verificar) el sentit d’aquests termes en algun document. Sol·licita als
alumnes que duguin a classe els que puguin aconseguir.

SESSIÓ 3. Elaboració d’un lèxic (pols, equador, hemisferis, etc.)

Conscients de la necessitat d’adoptar un vocabulari precís, els alumnes porten a terme una recerca documental.

En grups petits

Els alumnes elaboren un vocabulari breu amb les paraules següents: pols, equador, hemisferi i meridià. Hi inclouen, si fa falta,
dibuixos simplificats. Utilitzen recursos documentals tradicionals (diccionaris, llibres i revistes de la biblioteca escolar, enci-
clopèdies, atles, mapamundis, planisferis de la classe o cedits per les famílies) i recursos digitals (CD-Rom, Internet) que
permeten fer recerques per paraules clau.

"CD-Rom:
Enciclopèdia Multimèdia Infantil Omnia Junior 
Enciclopedia Multimèdia, Micronet

"Llocs web
http://www.edu365.com/primaria/index.htm

Col·lectivament

El mestre valida les definicions trobades, facilita, si cal, la seva comprensió i dedica temps a les dificultats observades.
S’elabora un glossari (vegeu la Figura 3).
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Individualment 

El mestre recorda les expressions utilitzades a la sessió anterior i els alumnes les substitueixin per les correctes.

Figura 3

SESSIÓ 4. Quina hora és a Sidney quan a Barcelona és migdia?

Els alumnes situen els pols i tracen l’equador i un meridià sobre una bola blanca. Un cop situades les ciutats de Barcelona i
Sidney, realitzen la primera simulació.

Objectius

Consolidar les definicions anteriors representant-les sobre una bola blanca que representa la Terra (figura de l’esquerra, a
continuació). Simular la posició de la Terra respecte del sol quan a Barcelona és migdia (figura de la dreta, a continuació) i
quan ho és a Sidney; entendre que, en tots dos casos, a l’altra ciutat és de nit.

A les imatges presentades a continuació, la direcció dels raigs del sol és perpendicular a l’eix dels pols. Això només passa als
equinoccis. Tanmateix, no cal tractar aquesta qüestió amb els alumnes, a no ser que siguin ells mateixos els qui assenyalin
que el dia no dura sempre el mateix que la nit (vegeu la secció “Per anar més enllà”).

Figura 4 Figura 5
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Pols
Punts de la superfície terrestre que es troben als dos extrems  
de l’eix imaginari al voltant del qual la Terra gira sobre si 
mateixa: el pol nord i el pol sud.

Equador
Cercle imaginari que parteix la Terra en dos hemisferis. 
A l’equador, els dies duren tant com les nits.

Hemisferi
Meitat del globus terrestre limitada per l’equador. França i   
Canadà són a l’hemisferi nord; Xile i Austràlia són a l’hemisferi
sud.

Meridià
Semicercle imaginari que va del pol nord al pol sud. Les longi-
tuds es calculen a partir del meridià que passa per Greenwich,
Anglaterra.



En grups petits

Els alumnes tracen sobre les boles, amb llapis, l’equador i un meridià. Situen Barcelona damunt d’aquest i, a continuació, fent
servir globus terraqüis, intenten situar Sidney.

Amb la bola i una llanterna, reprodueixen la situació plantejada a la pregunta de partida2. La consigna és la següent: Col·locar
la bola davant de la llanterna per reproduir què passa quan a Barcelona és migdia. Indicar quina hora és, aproximadament, a
Sidney. Fer un dibuix de l’experiment.

Es formula la mateixa consigna invertint la posició de les ciutats.

Col·lectivament

Per a la síntesi s’utilitza una maqueta més gran. El mestre la fa servir per validar les explicacions proposades i ocupar-se, si
cal, de les dificultats que ha observat. Ajuda a formular la conclusió: “A Barcelona i Sidney no és la mateixa hora perquè, quan
els raigs del sol il·luminen una d’aquestes dues ciutats, deixen l’altra a l’ombra”.

En aquest estadi, es pot constatar que les manipulacions dels alumnes no són gaire precises. Si bé els alumnes aconseguei-
xen, de manera estàtica, col·locar el punt que representa Barcelona de cara a la llanterna i explicar que, llavors, el punt que
representa Sidney és a l’ombra, la manera com mouen el focus i la bola és erràtica. De moment, això no ha de ser motiu de
preocupació.

SESSIÓ 5. Com explicar l’alternança de dies i nits?

Manipulant la bola i la font de llum, els alumnes intenten reproduir l’alternança de dies i nits i imaginen diverses hipòtesis.

Col·lectivament

El mestre formula la pregunta i s’assegura que ha estat ben entesa.

En grups petits

Els alumnes busquen una explicació utilitzant la maqueta.

Col·lectivament

Es recapitulen i discuteixen les diverses hipòtesis. Es pot esperar la seqüència següent, que depèn dels coneixements ini-
cials dels alumnes:

"La Terra gira sobre si mateixa i al voltant del Sol.
"La Terra gira al voltant del Sol.
"La Terra gira sobre si mateixa (sense menció d’un possible moviment al voltant del Sol).
"El Sol gira al voltant de la Terra.

Excepcionalment, poden aparèixer respostes infantils: “El dia és per jugar i per treballar, la nit és per dormir”. En general, els
alumnes les eliminen durant els debats. En la majoria de casos, els alumnes no aconsegueixen manipular la maqueta amb
rigor; això fa que no hi hagi consens per determinar les hipòtesis que s’han de retenir o rebutjar. Per aquest motiu, serà
necessària una segona sessió de manipulació.

La sessió, per tant, acaba sovint amb la constatació d’un desacord per part del mestre: la classe no aconsegueix posar-se d’a-
cord sobre les hipòtesis que cal retenir o eliminar. En canvi, tothom està d’acord que cal aprendre a utilitzar la maqueta de
manera més rigorosa.

64

QUINA HORA ÉS A SIDNEY, PEQUÍN O BARCELONA? ESTUDI DELS FUSOS HORARIS ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA

2. Els focus o llanternes que representen el Sol són fonts lluminoses direccionals, mentre que el Sol, en canvi, irradia en totes direccions. Cal assegurar-se que això 
no dificulta la comprensió dels alumnes.

SE
SS

IÓ
 5



SESSIÓ 6. L’alternança dies/nits. Utilització d’una maqueta

Els alumnes aprenen a utilitzar la maqueta pel que és: un instrument per al raonament. Llavors s’adonen que la maqueta no
permet posar a prova certes hipòtesis. Al final de la sessió, el mestre indica la bona explicació i assenyala que no es pot
posar a prova a l’escola.

Col·lectivament

El mestre explica als alumnes la funció de la maqueta i la manera d’utilitzar-la. És un instrument que els ajuda a raonar. La
bola representa la Terra, la llanterna representa el Sol. Tota observació feta a la maqueta té una traducció a la realitat. Per
exemple: si el punt que representa Barcelona és a la zona il·luminada, això es tradueix a la realitat per la proposició “A
Barcelona és de dia”. Si el punt que representa Pequín és a l’ombra, això es tradueix per la proposició “A Pequín és de nit”.

El mestre proposa un altre treball en grup per examinar cadascuna de les hipòtesis respectant aquest tipus de raonament.

En grups petits

Els alumnes tornen a manipular la maqueta. Indiquen, en cada cas, si la hipòtesi pot explicar l’alternança de dies i nits.

Col·lectivament

S’extreuen les conclusions. Sovint aquestes confonen els alumnes: és feina del mestre aclarir els dubtes que encara tinguin.
S’indica la “bona explicació” (la Terra gira sobre sI mateixa), explicant als alumnes que encara no poden entendre les raons
que han permès als científics establir-la. De tota manera, el mestre els convida a reflexionar sobre la qüestió general del
moviment relatiu a partir d’experiències personals: el tren que arrenca a poc a poc i produeix l’efecte que el paisatge es des-
plaça en l’altre sentit; l’ascensor. Sense necessitat d’insistir gaire, es pot extreure una segona conclusió: es pot estar en
moviment relatiu sense adornar-se’n3.

SESSIÓ 7. Quina hora és a Pequín quan a Barcelona és migdia?

En aquest estadi encara no és possible respondre la pregunta. Tot el que es pot afirmar és que Pequín és a la frontera entre
el dia i la nit. Per saber si es tracta de l’inici o el final del dia cal conèixer el sentit de rotació de la Terra sobre sí mateixa.
L’objectiu d’aquesta sessió és fer aparèixer la qüestió.

"París (o Barcelona)
"Pequí

Figura 6. Si la Terra gira d’esquerra a dreta (vegeu també 
la Figura 7), Pequín acaba d’entrar a la foscor: en 
aquesta ciutat és el vespre. Però si gira en l’altre sentit, 
a la ciutat de Pequín és a punt de passar a la claror: en 
aquest cas a la ciutat és el matí.

Col·lectivament

El mestre recorda les conclusions de la sessió anterior i torna a formular la pregunta de partida. Indica que les respostes
s’han d’argumentar amb l’ajuda de la maqueta i recorda com s’ha d’utilitzar.
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"Quina hora és a Pequín quan a París (o Barcelona) és migdia?

Determinar si és el matí o el vespre.

"Sol

migdia a París (o Barcelona)

Pequín és a la frontera ombra/llum

matí o vespre?

"Sol / E-D / E-D

"Si la Terra gira d’esquerra a dreta, llavors a Pequín és el vespre quan a      

París  (o Barcelona) és migdia. Si la Terra gira de dreta a esquerra, 

llavors a Pequín és matí.

Figura 7

En grups petits

Els alumnes preparen les maquetes situant-hi Barcelona i Pequín. Tot seguit, les manipulen i intenten posar-se d’acord sobre
la resposta a la pregunta plantejada.

Col·lectivament

Els grups expliquen la resposta que poden donar a la qüestió. El mestre organitza el debat. Recolzant-se en els grups que
han interpretat el problema correctament, ajuda a extreure la conclusió: la pregunta plantejada no es pot respondre si no
es coneix el sentit de rotació de la Terra sobre si mateixa.

SESSIÓ 8. En quin sentit s’efectua la rotació de la Terra sobre si mateixa?

A partir del moviment aparent del Sol, els alumnes dedueixen el sentit de rotació de la Terra sobre sí mateixa.

"Est / Sud / Oest

Figura 8. Des d’Europa, el personatge veu que el sol es
desplaça de l’est cap a l’oest.
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Col·lectivament

El mestre recorda les conclusions de la sessió anterior i la pregunta pendent. En aquest estadi, és preferible deixar-la ober-
ta, sense indicar als alumnes que la clau de l’enigma és en el moviment aparent del Sol. El mestre podrà ajudar-los si no arri-
ben per si mateixos a establir la relació.

En grups petits

Els alumnes reflexionen. Poden ajudar-se amb la maqueta. El mestre vigila que els tempteigs infructuosos no s’allarguin
gaire i ajuda els alumnes si ho creu convenient.

Col·lectivament

El mestre dirigeix els intercanvis entre els grups i valida la solució. Facilita la seva comprensió formulant o fent formular els
raonaments adequats: “si m’estic dret a la Terra, en algun lloc d’Europa, i miro el Sol, al llarg d’un dia veig que es desplaça de
l’est cap a l’oest, de la meva esquerra a la meva dreta. Si ara m’imagino en algun lloc a prop del Sol, i miro Europa, veig que
Espanya es desplaça cap a Itàlia, és a dir, Europa es desplaça d’oest a est.”

El mestre traça un paral·lelisme entre aquest raonament i les situacions evocades a la sessió 6 (trens, ascensors) i dema-
na als alumnes que facin el dibuix corresponent. Pot ajudar-los a formular la següent conclusió: “No podem assegurar de
manera definitiva quin és l’objecte en moviment, si la Terra o el Sol, però almenys hem establert que, si és la Terra la que gira
sobre si mateixa, ho fa d’oest a est”.

SESSIÓ 9. Quina hora és a Pequín...?

Els alumnes ja tenen tots els elements per entendre el principi dels fusos horaris. Tornen a la pregunta pendent de la sessió 7.
Després s’ocupen d’altres exemples.

Col·lectivament

D’una banda, el mestre recorda la pregunta no resolta (“Quina hora és a Pequín quan a Barcelona és migdia?”); de l’altra, la
del sentit de rotació de la Terra sobre si mateixa. Fent servir un globus terraqüi, fa entendre el sentit de l’expressió “d’oest a
est” que qualifica habitualment el sentit de rotació de la Terra. Instal·la, sobre la seva taula, una maqueta que pot servir als
alumnes de suport.

Individualment

Els alumnes busquen la resposta a la pregunta i la formulen per escrit. La correcció es fa de manera col·lectiva.

Col·lectivament

Ara es tracta d’aplicar a altres ciutats el que s’acaba d’entendre respecte de Barcelona i Pequín.

Per fer l’exercici senzill, proposem ciutats situades aproximadament al mateix meridià (Nova York i Lima) o a meridians que
formen un angle d’aproximadament 90º (Barcelona, Pequín, Sidney, Lima i Nova York). Així, les preguntes (i per tant, les res-
postes) queden restringides a quatre moments concrets del dia: inici de la nit, mitjanit, final de la nit i migdia. 

El mestre demana als alumnes que busquin aquestes noves ciutats i les situïn sobre la bola. Subratlla que, a continuació,
hauran d’utilitzar la maqueta per respondre les preguntes escrites a la pissarra:

"“A Lima és migdia, quin moment del dia és a Sidney?”
"“A Pequín surt el Sol, quin moment del dia és a Barcelona?”
"“A Nova York es pon el Sol, quin moment del dia és a Lima?”, etc.
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En grups petits

Ajudant-se amb atles i globus terraqüis, els alumnes situen sobre la bola les ciutats proposades. A continuació, intenten res-
pondre les preguntes. Quan es posen d’acord entre ells, n’inventen i se’n formulen de noves.

"Quan a Lima és mitjanit, quina hora és a Numea (Nova Caledònia) (aproximadament)?
A Numea és el vespre.

"Quan a Nova York es pon el Sol, quin moment del dia és a Pequín?
A Pequín surt el Sol.

Figura 10

Al llarg de la primera fase, els alumnes poden utilitzar una representació plana i una representació esfèrica de la Terra i són
obligats a passar d’una a l’altra. L’exercici és especialment formatiu, però cal reservar-li una durada suficient.

Col·lectivament

El mestre revisa les respostes a les preguntes formulades per ell mateix. S’ocupa d’alguns exemples que sap que poden plan-
tejar problemes. En concret, anota dues frases a la pissarra: “L’hora no és la mateixa a Barcelona i a Sidney perquè Barcelona
i Sidney no són al mateix hemisferi”; “L’hora és la mateixa a Nova York, que és a l’hemisferi nord, i a Lima, que és a l’hemisfe-
ri sud”. 

Els alumnes han d’anotar, individualment, si creuen que aquestes afirmacions són certes o falses. La primera afirmació es
corregeix i esdevé: “L’hora no és la mateixa a Barcelona i a Sidney perquè Barcelona i Sidney no són al mateix meridià”.

SESSIÓ 10. Comprendre nota del que s’ha entès?

Es proposen diverses activitats amb l’objectiu de representar, en un espai pla, el sistema Terra-Sol, vist des del pol nord, de
manera que es puguin distingir els diferents moments del dia (migdia, mitjanit, matí, tarda, inici de la nit, final de la nit).

Activitat 1

El mestre ensenya les fotos de l’annex 2 que haurà fotocopiat prèviament. Individualment, els alumnes indiquen el moment
del dia a cadascuna de les ciutats. Tot seguit, comparen en grups petits els resultats. Si ho necessiten, s’ajuden amb la
maqueta.

Activitat 2

Figura 11
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Es tracta de construir la maqueta reproduïda (el cercle que representa la Terra es mou al voltant d’un enquadernador pla amb
volandera i pot ser de mida gran per facilitar l’observació dels alumnes) i fer-la funcionar a partir de preguntes: “A Pequín és
mitja tarda; quin moment del dia és a Los Angeles?”, etc.

Si es té la possibilitat, és aconsellable millorar el model dividint el cercle mòbil en 24 sectors que representin els 24 fusos
horaris.

Activitat 3

S’arriba a l’esquematització clàssica. Els alumnes han de fer anotacions a l'esquema següent (ampliat).

"Sol
(molt lluny)

"Terra
"Pol Nord

Figura 12. Fer anotacions que indiquin a quina zona és:

migdia, mitjanit, inici de la nit, final de la nit, matí, tarda.

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Material per a un grup d’alumnes

" Un mapa dels fusos horaris (proporcionat a l’annex).
" Una llanterna per representar el Sol.
" Una bola petita (per exemple, de poliestirè) travessada de banda a banda per un eix (agulla de fer mitja, broqueta...) per 

representar la Terra. La dimensió de la bola que representa la Terra ha de ser adequada respecte de l’amplitud del feix de
llum (ha de quedar dins d’aquest). Per no córrer cap risc, la col·locació de l’eix dels pols enfonsant l’agulla l’efectua el 
mestre. 

Material per a les síntesis

"Una bola blanca més gran que les utilitzades pels alumnes per representar la Terra.
"Un focus o una bombeta relativament potent4 (100 W) per representar el Sol. Si s’escull aquesta última opció, cal vigilar

que el dispositiu sigui segur i no deixar que els alumnes el manipulin.
"També pot ser útil disposar d’algun globus terraqüi.

Durada

Semblen necessàries una desena de sessions de 45 a 60 minuts de durada. El procés és, per tant, bastant llarg, però cobreix
una part important de la programació d’astronomia i s’ocupa de nocions de geografia.

CONCLUSIÓ

Els sabers principals tractats a les diverses sessions són els previstos a la programació oficial. Tenen relació amb l’astrono-
mia i, de manera menys directa, la geografia.
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4. La utilització d’una bombeta de 100 W permet obtenir un bon contrast però pot provocar l’enlluernament dels alumnes. El problema es pot resoldre col·locant un tros de 
cartró entre la bombeta i la classe.



A part dels coneixements que adquireixen, els alumnes realitzen activitats que els permeten reflexionar sobre els diversos
punts de vista que es poden adoptar per explicar un mateix fenomen. Esforçant-se a relacionar fenòmens observats i des-
crits en un context terrestre (est, oest) o fins i tot egocèntric (dreta, esquerra) amb representacions abstractes (la maque-
ta, l’esquema), aprenen descentrar-se i desenvolupen la capacitat d’ubicar-se a l’espai.

Si és té l’oportunitat, un treball sobre la Lluna permetrà manipular altra vegada les maquetes i avaluar en quina mesura s’a-
pliquen les competències lligades a la seva utilització i a la representació mental de l’espai.

Finalment, els alumnes estan convidats, durant tot el procés, a reflexionar, intercanviar opinions, argumentar. Han de donar
les seves explicacions per escrit amb l’ajuda de textos i esquemes. Les formes i modalitats de producció són variades (car-
tells col·lectius, escrits individuals o de grup, glossaris...). Tots aquests elements contribueixen a fer-los progressar en el seu
domini de la llengua.

PER ANAR MÉS ENLLÀ

La necessitat que hi hagi una hora universal es pot tractar a la prolongació. És útil tenir, a tot el món, una hora comuna per
datar els esdeveniments d’importància mundial (Quin dia i a quina hora Neil Armstrong va posar el peu a la Lluna?). Per fer-
ho s’utilitza el fus horari de Greenwich, que és el mateix que el de Catalunya. L’hora d’aquest fus horari es coneix com a temps
universal o temps mitjà de Greenwich (TUC o GMT).

Al final d’aquestes sessions, els alumnes han associat l’hora amb el moviment aparent del Sol i han manipulat unes boles i
uns focus per representar aquest fenomen. Això pot dur-los a plantejar-se nombroses qüestions, les respostes a les quals no
són fàcils. “Per què l’ombra del gnòmon no és la més curta quan els rellotges indiquen que és migdia?”; “Per què la durada
del dia no és sempre igual a la de la nit?5”; “Què és la línia de canvi de data?”; etc. El mestre pot ajudar els alumnes a trobar
informació que els apropi a les respostes. Però no s’hi ha de veure obligat. Que una seqüència d’activitats científiques acabi
amb noves qüestions no resoltes no només és possible, sinó desitjable. Passa el mateix amb l’activitat científica de veritat.

Amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a eixamplar encara més la seva perspectiva i amb motiu d’un treball sobre la lluna o el
sistema solar, és interessant evocar l’alternança de dies i nits en altres astres: Vist des del Sol, el planeta Júpiter fa una volta
sobre si mateix aproximadament cada 10 hores. Quant dura la nit a Júpiter? Quant dura la tarda? Vista des del Sol, la Lluna
fa una volta sobre si mateixa aproximadament cada 30 dies. Quina és la durada del dia llunar? Al Petit Príncep hi ha un fana-
ler que viu en un planeta imaginari. Encén i apaga el seu fanal una vegada cada minut. Quant de temps triga aquest plane-
ta imaginari, vist des de la seva estrella, a efectuar una volta sobre si mateix? Quina és la durada del dia i de la nit?

Finalment, es pot proposar als alumnes un treball documental d’anàlisi de llocs web. A partir dels resultats de les proves que
hem realitzat, ens sembla aconsellable que els alumnes treballin a partir d’una llista preparada:

"Proposar una llista d’institucions tipus CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ESA (European Space
Agency), NASA (National Aeronautics and Space Administration), etc. que inclogui el significat de les sigles.

"Preveure una llista de llocs web que s’hagin de classificar segons la seva utilitat; la llista pot incloure.

"Una categoria de llocs web institucionals relacionats amb el tema, perquè els alumnes distingeixin els millors.
"Una categoria de llocs web no institucionals interessants (pàgines personals ben documentades).
"Un “calaix de sastre” amb llocs que tinguin poca o cap relació amb el tema.

"Finalment, es podria proposar als alumnes que fessin una recerca de debò fent servir un motor de recerca adequat i unes
paraules clau ben triades.

FONTS
Treball experimentat a la classe de 4t de l’escola de Beaupré-Le Châble i a les classes de 3r, 4t i 5è de l’escola de Chaumet, Évires (Haute-
Savoie), d’on s’han extret els documents d’alumnes.
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SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

"www.paueducation.com/lamap
El lloc web de LAMAP anima els educadors a plantejar preguntes sobre astronomia. Uns consultors científics les responen   
de manera senzilla i precisa i les preguntes i respostes s’arxiven.

"http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
Banc d’imatges del Ministerio de Educación y Cultura.

"www.maloka.org/mx/mundo.html 
Moviments de rotació i traslació de la Terra (en castellà).

"http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights_dmsp_big.jpg
La imatge “La Terra de nit” permet adonar-se de la il·luminació nocturna: alguns continents estan il·luminats; altres, 
gairebé no es veuen: l’accés a l’electricitat dels habitants del planeta presenta una disparitat molt gran.

"www.fourmilab.ch/earthview
Lloc web amb imatges interactives del planeta (en anglès).

"www.bips.cndp.fr
Banc d’imatges en francès. Molt útil perquè es pot utilitzar a totes les disciplines.

"212.73.32.211/hosting/ davidsr/fotos/
Frontera del dia i la nit

"http://fgi.citeglobe.com/fuseaux/fuseaux.html
Mapa mundial dels fusos horaris (en francès).

"www.cienciesnaturals.com/astron/images/fusos1.gif
Presentació dels fusos en esfera i en català.

"www.rog.nmm.ac.uk
Lloc web del Royal Observatory Greenwich (en anglès). El mestre hi pot trobar informació detallada sobre el perquè de 
l’establiment del meridià 0 a Greenwich. (Recerca feta amb la paraula clau “Greenwich”.)

"http://perso.wanadoo.es/ecarcole/Rellotge_de_Sol/
Lloc web molt complet sobre els rellotges de sol 

"www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/
Una seqüència que explica el fenomen de l’alternança de dies i nits (amb imatges i activitats). 

"www.rumbo.com/worldclock/wt_es.htm
Un rellotge que calcula l’hora en qualsevol lloc del món. Inclou un mapa dels fusos horaris.

"www.xtec.es/~jserrano/fosc.htm#res
Posta de sol a Europa Occidental 

"www.webpersonal.net/parabolix/castro/movsol.html
Gràfic en el qual, escollint l’hora i el lloc, es pot observar la posició de la Terra.

"www.portalmix.com/curiosos/satelite.shtml
La Terra des de l’espai ara mateix.

"www.nasa.gov
Lloc web oficial de la NASA. A www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html hi ha informació en castellà.
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"www.euro-senders.com/web_cat/index.htm 
Informació interessant sobre “el meridià verd”. Feu clic a “Rutes temàtiques” i “Ruta 6: Meridià verd”.

"www.xtec.es/~mroman/Projecte/mapamundi.htm 
Informació i imatges sobre els canvis d’hora i l’alternança entre el dia i la nit.
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Annex 1. Mapa per utilitzar a la sessió 1 i la síntesi

Un cop aquesta página fotocopiada, la tira de la dreta es pot retallar. Es pot superposar al mapa col·locant la referència (el zero) sobre el
fus horari que es vulgui. Així s’obté directament el desfasament horari entre qualsevol ciutat del món i qualsevol fus horari. Aquest mapa
s’utilitza al final de la primera sessió per ajudar els alumnes amb dificultats, i més endavant, en el moment de la síntesi.
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Annex 2. Fotografies per utilitzar a la sessió 10

Fotografies per fotocopiar i retallar. En cada cas, els alumnes busquen el moment del dia a cada ciutat. El mestre pot recordar a la classe el
sentit de rotació de la Terra sobre si mateixa.
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Annex 3. Per construir una maqueta de cartró

Un exemple de construcció per proposar als alumnes.
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5. EL FUNCIONAMENT DE LA PALANCA  
“DONEU-ME UN PUNT DE SUPORT I MOURÉ EL MÓN”
Cicles Mitjà i Superior de Primària

Figura 1. LLei de la palanca.

La seqüència proposa activitats pedagògiques l’objectiu de les quals és fer entendre que la rotació d’un sòlid causada per una
força d’una magnitud determinada, es fa de manera més o menys eficaç segons la distància entre l’eix de rotació i el punt on
s’aplica la força. L’estudi es realitza partint d’un objecte particular: la palanca. La palanca consta d’una barra rígida mòbil al
voltant d’un eix de rotació anomenat punt de suport. Una palanca modifica la força que cal exercir. Més enllà de l’objecte, l’ob-
jectiu és entendre que el mateix principi intervé en altres dispositius tècnics. Hem escollit el pont llevadís, que no és una
palanca en el sentit estricte, perquè el seu funcionament es deu al mateix principi. Una sessió es dedica al reconeixement
de la llei de la palanca en organismes vius. Amb aquests exemples volem il·lustrar l’interès i la complementarietat d’aproxi-
macions pròpies de disciplines diferents: recerca d’un principi general vàlid en contextos diferents (dispositius tècnics, món
dels éssers vius), construccions, recerca d’una solució tècnica, estudi de mecanismes.

Així, per aixecar un objecte determinat, es pot, en última instància, fer servir la força més petita que es vulgui, sempre que
s’utilitzi una palanca prou gran. “Doneu-me un punt de suport i mouré el món”, va dir Arquímedes tres segles abans de la
nostra era. Però, en contrapartida, també es constata que l’objecte no s’aixeca tan amunt. Aquest darrer aspecte, del tot gene-
ral, és d’una gran importància teòrica perquè està relacionat amb el principi de conservació de l’energia.
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En aquesta configuració, la força exercida per les sis
femelles petites col·locades a la caixa de l’esquerra no
és suficient per aixecar la càrrega (les cinc femelles
grans de la caixa de la dreta).

Si s’acosta el punt de suport a la càrrega, llavors ja és
possible aixecar-la

Si la força de la caixa de l’esquerra s’exerceix massa a
prop del punt de suport, la càrrega no es pot aixecar.



UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

Coneixements i bones pràctiques que els alumnes haurien d’haver adquirit o estar en procés 
d’adquirir al final de la seqüència:

"Saber reconèixer la llei de la palanca en contextos diferents i identificar l’eix al voltant del qual s’efectua la rotació 
(punt de suport).

"Saber que l’eficàcia d’una força és més gran com més lluny s’aplica del punt de suport i que aquest principi va 
permetre la construcció de les primeres màquines.

"Ser capaç de representar amb un model senzill el principi d’aquestes màquines.

"Ser capaç de representar amb un model senzill el funcionament d’un sistema amb una articulació. Aquesta 
competència no pot haver-se adquirit al final d’una única seqüència (vegeu la construcció d’un penell a la seqüència 
“Com saber d’on ve el vent?”), però troba en aquesta una important contribució.

Extracte del Currículum per a Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Inicial
"Segments corporals del propi cos i les parts que el formen.
"Canvis de característiques d’objectes sòlids per l’acció de  

forces.
"Eines, mecanismes o dispositius que permeten realitzar

treballs quotidians.

Cicle Mitjà
"Transferències d’energies productores de canvis.
"Eines, mecanismes o dispositius que permeten traslladarse i

comunicar-se en la vida quotidiana. 

Cicle Superior
"Aparells locomotors: funcionalitat.
"Cadena energètica.
"El progrés de la tècnica per a la millora de la qualitat de vida.

Tots els cicles (amb diversos redactats)
"Observació directa d’éssers vius, fenòmens, materials 

i mecanismes amb instruments o sense, aplicant habilitats 
i tècniques apreses de forma sistemàtica i creativa.

"Representació plàstica, gràfica i verbal d’observacions 
i experiments realitzats fent ús de tècniques adients.

"Descripció oral, escrita i gràfica de fenòmens i canvis obser-
vats (a CM i CS, amb un model de referència).

Cicle Mitjà
"Identificació i control d’algunes variables que intervenen en

els canvis d’objectes, éssers o fenòmens.
"Predicció d’un resultat a partir de l’observació i l’experimen-

tació.

Cicle Superior
"Identificació i control d’algunes variables que intervenen en

un procés o en un fenomen.
"Formulació d’hipòtesis senzilles i disseny d’experiències

per provar-les. 

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.



UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Les dues primeres sessions introdueixen la idea de palanca a partir d’una situació real (aixecar la taula del mestre) i de l’e-
vocació de treballs realitzats pels homes abans de la invenció de les màquines a motor (les piràmides d’Egipte, per exem-
ple). Les dues sessions següents estan dedicades a un estudi qualitatiu més precís de la llei de la palanca. Les sessions 5,
6 i 7 estudien les palanques en un altre context: el dels ponts llevadissos. La sessió 8 és una aproximació a la presència de
palanques en organismes vius. És una mica més difícil i només constitueix una possible prolongació.
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SESSIONS 

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIONS

3- 4

SESSIÓ 5

SESSIÓ 6

SESSIÓ 7

SESSIÓ 8

Pregunta de partida Activitats realitzades amb els
alumnes

Conclusió de la  
sessió, desenllaç

Com aixecar la taula del mestre? Recerca d’hipòtesis en un
context obert.

Classificació en dues columnes:
màquines a motor i màquines que
utilitzen la força humana.

Com ho feien a l’antiguitat per aixe-
car càrregues?

Construcció d’una maqueta a partir
de la imatge d’una màquina antiga.

Introducció de la idea de palanca.

Com reduir l’esforç amb l’ajuda
d’una palanca?

Exploració experimental de la llei de
la palanca.

Si la càrrega és lluny del punt de
suport, cal més força per aixecar-la,
però s’aixeca més amunt.
Si la càrrega és a prop del punt de

suport, cal menys força per aixecar-
la, però no s’aixeca tan amunt.

Com fabricar una maqueta de pont
llevadís?

Construcció amb material modular. Els alumnes posen en pràctica la
llei de la palanca en un altre context
i no necessàriament de manera
conscient.

Com determinar el punt d’unió del fil
a la passarel·la?

Experimentació. Quan el fil s’uneix a la passarel·la
lluny de l’eix és més fàcil aixecar la
passarel·la.

Què és igual?Què no és igual? Recerca de semblances i diferèn-
cies entre dues situacions en què
intervenen palanques.

Abstracció d’un principi comú i for-
mulació definitiva de regles senzi-
lles però generals.

Hi ha palanques en els organismes
vius?

Aplicació de coneixements, argu-
mentació.

El lloc d’inserció dels músculs és
determinant per obtenir un movi-
ment en un sistema amb articula-
ció.



SESSIÓ 1. Com aixecar la taula del mestre?

Es proposa als alumnes que aixequin un objecte pesat: la taula del mestre. Els alumnes reflexionen sobre com aconseguir-
ho. Arriben a una classificació en dues categories: sistemes que utilitzen energia humana o animal i sistemes que utilitzen
una altra energia.

Col·lectivament

El mestre pot evocar les inundacions, les seves conseqüències dramàtiques i la necessitat d’elevar una mica els mobles per
protegir-los dels danys provocats per l’aigua. Tot seguit, proposa el repte: aixecar la seva taula per posar falques a les potes.

Deixar que un o dos alumnes provin de realitzar l’operació tot sols i en treguin impressions: “Pesa molt, em fan mal les mans,
em fa mal l’esquena, no tinc prou força, em falten músculs...”.

El problema queda plantejat: imaginar la manera de facilitar la tasca per superar el repte.

En grups petits

Els alumnes ideen dispositius. En prenen nota mitjançant textos o dibuixos als seus quaderns d’experiments (Figura 4).
Algunes idees:

"Ho podem fer entre tots.
"Ens podem repartir les tasques: mentre dos alumnes aixequen la taula, un altre col·loca les falques.
"Clavem un ganxo al sostre i aixequem la taula amb una corda.
"Fem servir una grua, un helicòpter, un gat....
"Posem una planxa sota la taula i un maó sota la planxa i saltem!

"S’han de fer servir 
quatre gats.

"Saltar!

Figura 4

Síntesi col·lectiva

Cada grup presenta les seves idees. Es classifiquen en dues columnes: dispositius moguts per l’home i dispositius que s’ac-
cionen de manera diferent.

El mestre conclou la sessió explicant als alumnes que l’accent es posarà en els dispositius de la primera columna.

Nota : En aquest estadi, el mestre no intenta fer aparèixer la idea de palanca. Si algú la proposa, es classifica, amb la resta de dispositius,
a la columna núm. 1. 

79

ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA EL FUNCIONAMENT DE LA PALANCA

SE
SS

IÓ
 1

"

"



SESSIÓ 2. Com ho feien a l’antiguitat per aixecar grans càrregues?

Els alumnes construeixen màquines basades en palanques a partir d’imatges que presenten dispositius de temps antics. La
sessió condueix a una primera formulació del que és una palanca.

És útil disposar de caixes de material de construcció. Si això no és possible, n’hi haurà prou amb varetes de fusta i cordill.

Col·lectivament

El mestre evoca algunes construccions realitzades a l’antiguitat, abans de l’existència de les màquines de motor. Pot basar-
se en la construcció de piràmides i evocar, a partir d’imatges o fotografies, el caràcter enigmàtic que, encara avui, vista l’e-
normitat de les masses que calia aixecar, regna sobre les tècniques constructives utilitzades1.

En grups petits 

El mestre distribueix les vinyetes següents: representen dos dispositius que permeten aixecar o desplaçar blocs de pedra2.

Els alumnes construeixen un model reduït de la màquina representada a la Figura 5. Per torns, s’acosten a la taula del mes-
tre per posar a prova la solució presentada a la Figura 6. El mestre vetlla per la seva seguretat.

Figura 5 Figura 6

Col·lectivament

El mestre orienta els alumnes vers la pregunta següent: aquests dispositius permeten reduir l’esforç? En el cas del disposi-
tiu de la Figura 6, que s’ha provat, és possible respondre positivament. En canvi, la maqueta representada a la Figura 5 no
permet respondre sempre: sovint, el plaer de la construcció i el joc té un paper preeminent respecte de l’estudi de l’esforç que
cal exercir, prematur en aquest estadi. No s’intenta, per tant, concloure res; n’hi ha prou amb formular la pregunta i retenir-la. 

La paraula palanca s’introdueix a partir de l’examen del que tenen en comú les dues vinyetes.

S’anima els alumnes a elaborar una primera formulació que anirà sent enriquida en el curs de les sessions. En aquest esta-
di de la seqüència, les idees més importants són les següents: una palanca és una barreta llarga i prima, rígida, que pot girar
al voltant d’un eix de rotació (punt de suport); és un dispositiu que les persones maniobren per aixecar càrregues.
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SESSIÓ 3. Com reduir l’esforç amb l’ajuda d’una palanca?

Els alumnes entenen que una palanca permet reduir l’esforç a condició d’actuar sobre magnituds pertinents.

Material

"Per als alumnes:
Una caixa amb deu masses idèntiques (representades, en aquest cas, per femelles de cargol) es fixa a l’extrem d’un regle 
d’aproximadament 30 cm (vegeu la Figura 7). Simbolitza la càrrega que es vol aixecar. Es prepara una segona caixa i una
altra goma elàstica, però la caixa no es fixa damunt del regle: ho hauran de fer els alumnes, que experimentaran l’efecte
de la distància respecte del punt de suport.

"Per al mestre:
Regles o varetes més grans per oferir als grups que hagin acabat la primera exploració.

Figura 7

Col·lectivament

El mestre explica als alumnes que hauran de treballar amb palanques com les de les maquetes que acaben de construir
(Figura 5), però més senzilles, pràctiques i robustes. Presenta el material (vegeu la Figura 7). Els alumnes podrien imagi-
nar-se un món en miniatura en el qual homes molt petits no fossin capaços d’aixecar més d’una femella de cargol al mateix
temps. Fent servir el material proporcionat, han d’aconseguir aixecar una caixa amb deu femelles de cargol. Inicialment, la
consigna és oberta. El mestre s’assegura que els alumnes entenen la correspondència entre els elements de la Figura 5 (la
imatge de la màquina real) i els de la Figura 7 (la maqueta).

En grups petits 

Els alumnes duent a terme els seus primers experiments amb l’ajuda de femelles addicionals que col·loquen a la segona
caixa. Mitjançant preguntes, el mestre els anima a procedir de diverses maneres:

“Ho pots aconseguir fent servir menys femelles?”
“És possible fer pujar la caixa més amunt?”
“On has fixat la segona caixa? Has provat de fixar-la més a prop o més lluny?”

Dóna als grups més ràpids el segon regle, de 50 cm.

“Prova-ho amb aquest altre regle. Canvia alguna cosa?”

És important que els alumnes entenguin, a través dels experiments, la influència de diversos paràmetres (posició del punt
de suport, posició de la caixa per a les femelles que es van afegint, llargada dels regles) i els seus efectes (augment o reduc-
ció del nombre de femelles necessari, alçada de l’elevació).

Col·lectivament: posada en comú

L’objectiu d’aquesta última fase és posar en comú les observacions realitzades. La síntesi que determinarà les regles que
regeixen la llei de la palanca es farà al final de la sessió següent, després d’altres manipulacions.

81

ENSENYAR CIÈNCIA A L’ESCOLA EL FUNCIONAMENT DE LA PALANCA

SE
SS

IÓ
 3



SESSIÓ 4. Com reduir l’esforç amb l’ajuda d’una palanca?

Els alumnes sistematitzen les observacions de la sessió anterior. Aquestes s’estructuren, en el moment de la síntesi, en
unes regles senzilles que enriqueixen la noció de palanca.

Material

El mateix que el de la sessió anterior. Fixem-nos que el punt de suport és un regle o una vareta de secció quadrada. És impor-
tant per arribar correctament a la solució del problema núm. 1 (vegeu a continuació).

Col·lectivament

Es plantegen tres problemes als alumnes:

"Quantes femelles es necessiten per aixecar la caixa que conté deu femelles, quan el punt de suport és al mig?
"Quin és el número mínim de femelles que es necessiten per aixecar la caixa de deu femelles?
"A quina alçada màxima es pot aixecar la caixa que conté deu femelles? Quantes femelles s’han utilitzat?

En grups petits

Els alumnes experimenten i es posen d’acord sobre la millor manera de resoldre cada problema.

Individualment

Els alumnes fan un dibuix que explica, en cada cas, on s’ha col·locat el punt de suport i a quina alçada s’ha aixecat la caixa
amb les deu femelles.

Síntesi col·lectiva

Es basa principalment en els experiments dels alumnes. Però el mestre pot treure profit d’instal·lar un dispositiu experimen-
tal visible per a tota la classe: una planxa sòlida d’aproximadament 2 m col·locada damunt d'un tronc. Sota la vigilància del
mestre, dos alumnes de complexió diferent pugen al balancí improvisat. La demostració ajuda a il·lustrar les regles següents:

"Quan el punt de suport és al mig de la palanca, la palanca és en equilibri; les càrregues són idèntiques.
"Quan la càrrega és més lluny del punt de suport, és més difícil aixecar-la, però s’aixeca més amunt.
"Quan la càrrega és més a prop del punt de suport, és més fàcil aixecar-la, però no s’aixeca tan amunt.

Aquestes regles enriqueixen la noció de palanca, que ja ha estat objecte d’una primera formulació a la sessió 2. 

Figura 8

"Quan acostes el punt de suport al pes, l’aixeques més fàcilment. Pesos per aixecar pes. Punt de suport
"Quan allunyes el punt de suport del pes, l’aixeques més però és més difícil d’aixecar alçada. Pesos per aixecar pes. Punt de suport
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Figura 9

"Quan es posa el punt de suport cap a la caixa amb pedres la caixa   
pesa menys.

Per acabar, és interessant discutir la famosa frase d’Arquímedes (“Doneu-me un punt de suport, i mouré el món”; és a dir, la
Terra) i els seus límits pràctics (llargada de la palanca i solidesa del material del qual hauria d’estar feta).

Possible dificultat

Alguns alumnes creuen que, quan el punt de suport s’acosta a la càrrega, aquesta esdevé menys pesada (figura 9). Es pot
demanar a aquests alumnes que provin d’aixecar la taula altra vegada (com a la segona sessió), primer actuant a prop del
punt de suport i després més lluny. Haurien d’adonar-se que no són més forts en un cas que en un altre, sinó que la tasca
és més fàcil. Un treball sobre les balances pot ser un bon complement d’aquestes sessions.

SESSIÓ 5. Com fabricar una maqueta de pont llevadís?3

Els alumnes aprenen la llei de la palanca realitzant activitats en contextos particulars. Aquí apliquen els seus coneixements
en un context diferent.

Col·lectivament

A Cicles Mitjà i Superior de Primària, els alumnes ja han mostrat interès pels castells medievals (a l’escola o a casa). La noció
que tenen dels ponts llevadissos és suficient per començar a treballar.

El mestre presenta l’activitat: fabricar un pont llevadís. No explica als alumnes que es tracta d’una prolongació de l’estudi de
les palanques. Si se n’adonessin ells mateixos, caldria animar-los a seguir el seu raonament fent-los preguntes sobre les
semblances entre les palanques i aquest tipus de ponts. Tanmateix, sembla poc probable que la majoria d’alumnes establei-
xi la connexió abans de la sessió 7.

En grups petits

Els alumnes realitzen la construcció tal com l’entenen. El mestre els ajuda a resoldre les petites dificultats tècniques: fabri-
cació de la passarel·la i instal·lació d’un mecanisme que en permeti la rotació, guiatge del fil, solidesa dels pilars, etc. Però
no intervé en l’elecció del punt d’unió del fil a la plataforma del pont. Als grups que tinguin més dificultats se’ls pot ensenyar
una imatge de pont llevadís.

Col·lectivament: síntesi

Els grups presenten els seus models i expliquen les dificultats que han trobat i la manera com les han resolt. És possible que
no tots els grups ho aconsegueixin en una sola sessió. El mestre decidirà si proposa una sessió suplementària o si deixa
una mica de temps entre aquesta sessió i la següent perquè tothom pugui acabar la construcció.
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SESSIÓ 6. Com determinar el punt d’unió del fil a la passarel·la?

Els alumnes ideen i posen en pràctica un experiment per mostrar que la passarel·la és més fàcil d’aixecar quan el fil està 
lligat lluny de l’eix de rotació.

Col·lectivament

El mestre ha identificat dues construccions: en una, el fil per aixecar la passarel·la s’ha fixat a l’extrem d’aquesta; en l’altra,
s’ha fixat al mig. Pregunta a la classe quina és la solució que requereix menys esforç. Deixa que cadascú expressi la seva opi-
nió sense validar cap punt de vista. A continuació, proposa que es busqui, per grups, la manera de provar que una de les dues
solucions és millor. Si tots els grups han lligat el fil a l’extrem del pont, el mestre pot presentar l’activitat demanant als alum-
nes per què han escollit aquest punt d’unió en lloc d’un altre. En funció dels arguments que rep, anima els alumnes a justifi-
car-los experimentalment. Però, com a dificultat afegida, explica que, per realitzar aquestes investigacions, no poden cons-
truir ponts llevadissos. Han d’elaborar un mecanisme a partir del material de què disposen: regles diversos, varetes de fusta,
gomes elàstiques, masses diverses, cordill, clips, etc. L’objectiu d’aquesta condició és obligar els alumnes a interessar-se pel
principi, amb independència de l’objecte al qual està aplicat. Aquest mètode té el seu equivalent en la pràctica industrial.
Quan s’estudia l’eficàcia del sistema de frenada d’un cotxe, per exemple, l’estudi es fa en un banc de proves; no s’utilitzen cot-
xes reals perquè seria massa llarg i costós.

En grups petits 

Els alumnes construeixen un dispositiu. El mestre els ajuda perquè arribin a un experiment concloent. Els assaigs realitzats
mostren que els alumnes no troben dificultats especials per simular la passarel·la i fixar un cordill al mig o a l’extrem d’aques-
ta. En canvi, els costa entendre la condició d’abstracció que se’ls imposa. Intenten completar el seu dispositiu guiant el fil cap
a una maneta, com a les maquetes que construïdes prèviament. En aquest moment, el mestre intervé amb la pregunta
següent: “Si deixes la construcció en aquest estadi, pots contestar la pregunta?”. Cal destacar altres aspectes. Els alumnes
intenten comprovar a mà l’esforç necessari per aixecar la passarel·la. Com que aquesta és molt lleugera, les diferències no
són determinants. Altres alumnes ni tan sols fan la comparació: aixequen la passarel·la (amb el fil fixat, per exemple, a l’ex-
trem) i després conclouen: “Sí, així és fàcil...”. Per totes aquestes raons, pot ser útil fer un reagrupament intermedi.

Reagrupament intermedi

Serveix per analitzar les dificultats trobades, comparar les propostes de solució i posar les idees dels grups en comú:

"Quin material s’ha d’utilitzar? S’examinen les diverses propostes. La discussió hauria de conduir a l’estructura més senzi-
lla: una vareta recolzada en un extrem sobre un punt de suport, sostinguda, a l’altre extrem, amb un fil (que pot estar, 
senzillament, agafat amb la mà).

"Com cal construir els dispositius per respondre la pregunta? L’objectiu és que tots els grups entenguin la necessitat de
comparar dos dispositius que es diferenciïn exclusivament per la posició del punt d’unió del fil.

"Com resoldre el fet que la passarel·la sigui massa lleugera? Es pot acordar fer-la més feixuga col·locant-hi una caixa de
femelles (o qualsevol altre objecte adequat) al damunt. 

La resolució d’aquestes tres preguntes és suficient per arribar a un experiment concloent que validi la solució consistent a
lligar el fil el més lluny possible de l’eix. No obstant això, el mestre pot motivar una reflexió més científica relacionada amb la
comparació de forces: “Mesurar l’esforç amb la mà no és gaire científic: podem trobar un mètode millor?”. En general, la res-
posta demana la intervenció del mestre, que pot proposar la utilització d’una goma prou elàstica com per adaptar-se a les for-
ces en joc. El mètode s’il·lustra a la Figura 10. Podrà tornar a aplicar-se en relació amb l’estudi dels plans inclinats si la clas-
se s’hi engresca (vegeu la secció “Per anar més enllà”).

Al final d’aquest reagrupament, els grups ja estan preparats per continuar experimentant. 
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Retorn als grups

Els alumnes tornen al seu experiment. L’expliquen i dibuixen al quadern d’experiments i anoten les seves conclusions.

Síntesi col·lectiva

Molt ràpida, la seva finalitat és proporcionar una resposta a la pregunta de partida: la passarel·la és més fàcil d’aixecar quan
el fil està lligat lluny de l’eix.

Figura 10. Percepció directa o mesura amb una goma elàstica: la influència de la posició
del punt d’unió és perceptible. 

SESSIÓ 7. Què és igual? Què no és igual?

Els alumnes relacionen les activitats realitzades a les sessions anteriors i reconeixen, sota aparences diferents, un principi
comú que formulen de manera general.

Col·lectivament

El mestre recupera dos dispositius: el regle que aguanta una caixa de femelles i descansa sobre un punt de suport i la pas-
sarel·la del pont llevadís feta més feixuga amb una caixa de femelles. Els reprodueix de manera esquemàtica a la pissarra
(vegeu la Figura 11).

Enuncia la consigna: per grups, els alumnes han de comparar tots dos dibuixos i anotar, en una taula de doble entrada “què
és igual” i “què no és igual”.

Figura 11. S’agafa un extrem amb la mà.
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En grups petits

Els alumnes discuteixen i omplen la taula.

Si es dediquen exclusivament a la descripció dels objectes i deixen de banda els principis subjacents, el mestre els convida
a reflexionar sobre aquests amb una pregunta adequada: “Què s’ha de fer per què l’esforç necessari per aixecar les caixes
sigui el més petit possible? La resposta és la mateixa en tots dos exemples?”

Síntesi col·lectiva

El mestre recull i valida les propostes. És interessant assenyalar la similitud de les funcions que realitzen l’eix de rotació del
pont llevadís i el punt de suport de la palanca. El mateix es pot dir de la posició del punt de suport: en certs dispositius està
situat entre els punts en què s’apliquen les forces (a la màquina de la Figura 6, per exemple); en altres, està situat en un dels
extrems (el cas del pont llevadís).

A continuació, confirma i subratlla la similitud fonamental que justifica aquest moment de la seqüència. Nosaltres la formu-
lem en els termes de la programació, però hi ha altres formulacions equivalents fetes pels alumnes: una mateixa força té
més efecte sobre la rotació com més lluny s’aplica de l’eix; una força gran té més efecte que una força petita si s’aplica a la
mateixa distància de l’eix.

SESSIÓ 8. Hi ha palanques als organismes vius?

La llei de la palanca també intervé en el món dels éssers vius, però no és fàcil evidenciar la seva presència. El mestre cons-
tatarà una certa dificultat dels alumnes a aïllar el mecanisme de la palanca en el si d’un organisme viu complex. Haurà d’aju-
dar-los a realitzar l’esquematització necessària.

Quan es tracta, per exemple, de reflexionar sobre els punts d’unió dels tendons als ossos, molts alumnes cometen l’error
il·lustrat a la Figura 12.

Un treball exhaustiu sobre el paper dels músculs en el moviment de les articulacions demana diverses sessions (us reme-
tem a l’exemple de la nostra selecció de llocs web). Aquí suposem que s’ha fet i proposem dos experiments complementaris
en els quals intervé la llei de la palanca. 

Figura 12. La unió  dels músculs als ossos: 
un  error freqüent.

L’articulació de l’ala d’un insecte

Els alumnes es familiaritzen amb la fitxa de treball (Annex 1). El mestre proporciona la informació necessària perquè els
alumnes l’entenguin bé. En particular, s’assegura que entenen l’esquema que representa la secció del tòrax de l’insecte i el
canvi d’escala en la representació del gruix de la cutícula (embolcall extern de l’insecte). El canvi és necessari perquè es
puguin fixar els enquadernadors plans amb volandera. Convida els alumnes a rellegir, als seus llibres o quaderns, la lliçó en
què s’explica l’articulació de l’avantbraç en el cas de les persones i es mostra la funció dels músculs.
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A continuació, els alumnes realitzen individualment el treball que es demana a la fitxa, però treballen a prop els uns dels
altres per dialogar i reflexionar conjuntament.

El mestre fa una recapitulació a partir de les maquetes realitzades pels alumnes o d’una de més gran confeccionada per ell
mateix (vegeu la Figura 14).

Figura 14. 

La Figura 15 presenta, a la dreta, la secció del tòrax, músculs contrets, que s’espera dels alumnes; s’haurà de comparar amb
la secció de l’esquerra, en la qual els músculs estan relaxats.

Figura 15. 

L’obertura d’una petxina per part d’un cranc

El mestre reparteix petxines als alumnes. Els demana que comprovin amb la mà la duresa de la closca i els explica què fan
els crancs per trencar-la i accedir al seu aliment (Annex 2).

Comenta la vinyeta 1, que mostra que la pinça del cranc pot assemblar-se molt a les palanques estudiades. Un cop ha
col·locat la petxina correctament, el cranc introdueix la dent massissa i potent de la seva pinça dreta a l’obertura de la pet-
xina i fa força contra la vora de la closca fins a trencar-la. Per aquesta obertura més gran, el cranc pot furgar l’interior de la
petxina i accedir al seu aliment, el qual agafa amb l’ajuda del dit llarg i fi de la seva pinça esquerra.
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CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Material per a cada grup de tres o quatre alumnes (vegeu la figura 7)

"Una caixa petita de material de construcció. Si a la classe no n’hi ha cap, es pot demanar a una escola veïna o als mateixos 
alumnes.

"Un regle pla o una vareta de 30 a 50 cm de llargada i un regle de secció quadrada per fer de punt de suport.
"Dues caixes idèntiques (sense tapa) per fixar sobre els regles amb gomes elàstiques.
"Una provisió d’objectes idèntics (bales, perns, cargols, femelles, volanderes...) per col·locar dins les caixes.

Material col·lectiu

"Un tronc o una pedra gran i el mànec d’un pic o un altre pal gruixut per aixecar la taula del mestre (sessió 2).
"Una planxa sòlida d’aproximadament 2 m per col·locar damunt del tronc (síntesi de la sessió 4).

Durada

Proposem un desenvolupament en vuit sessions. Els mestres que vulguin aprofundir en el tema d’aquesta seqüència troba-
ran prolongacions a la secció “Per anar més enllà”. Els qui, en canvi, prefereixin un desenvolupament mínim, en tindran prou
amb les primeres quatre sessions.

CONCLUSIÓ

A l’Annex 3 es presenten una sèrie d’opcions per a l’avaluació de les competències i els coneixements adquirits. Els alumnes
han d’indicar si la llei de la palanca es pot identificar a les il·lustracions que presentades pel mestre (de dificultat diversa).

PER ANAR MÉS ENLLÀ

Les balances, la noció d’equilibri
Partint de la situació del nen o nena que es vol gronxar amb un adult (més gran, més pesat), es pot proposar als alumnes
que apliquin els seus coneixements sobre palanques. On s’ha de col·locar el punt de suport del gronxador? Si el punt de
suport és fix, on s’ha de col·locar l’adult? I el nen? A continuació, es pot proposar la fabricació d’una balança romana. Es fa
amb una barreta suspesa d’una anella en un punt a prop de l’extrem. Es mirarà d’aconseguir l’equilibri entre una càrrega pen-
jada a l’extrem i un contrapès (bola de plastilina, volanderes...) que es farà lliscar al per la barreta amb l’ajuda d’un clip.

La construcció de les piràmides: palanques o plans inclinats?
Si s’ha dut a terme l’activitat de la sessió 6, els alumnes ja coneixen un mètode per comparar forces (Figura 10). És rudimen-
tari, però suficient per realitzar aquesta activitat. Els elements del debat es presenten ràpidament amb l’ajuda d’uns textos
breus i unes quantes imatges.

“Noves hipòtesis qüestionen la utilització de rampes per a la construcció de les piràmides d’Egipte.”
“Ets l’arquitecte del faraó Kheops. El faraó vol com a tomba la piràmide més gran que s’hagi construït mai. Com que les seves
ordres són desitjos divins (el teu cap corre perill), convoques de seguida el teu equip d’arquitectes per reflexionar sobre la
qüestió. Com es poden amuntegar milers de blocs de pedra calcària de 2 tones i mitja i 90 blocs de granit de 25?”
“Els egiptòlegs encara es perden en conjectures sobre els mètodes utilitzats pels arquitectes egipcis. Hi ha dues escoles
enfrontades. La més estesa es decanta per la construcció d’una rampa inclinada, progressivament realçada i prolongada,
sobre la qual els homes haurien arrossegat els blocs de pedra. Segons l’altra, màquines de fusta basades en la llei de la
palanca haurien hissat els blocs de pedra des d’una capa horitzontal a la següent4. Entre els partidaris de la tesi “maquinis-
ta” [de les palanques], l’arquitecte Pierre Crozat ha presentat darrerament un sistema coherent amb els escrits de l’histo-
riador grec Herodot (484 aC-420 aC). (...)” © Pour la science, n. 265, novembre de 1999.

La feina dels alumnes consisteix a examinar, per grups, la hipòtesi alternativa a la de les palanques i a comprovar experimen-
talment que l’esforç necessari per aixecar una càrrega és menor (sempre i quan s’hagi pres la precaució de limitar el frega-
ment: superfícies polides o ensabonades) quan es fa al llarg d’un pla inclinat que quan es realitza verticalment.
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4. Aquestes màquines són semblants a les que s’han presentat als alumnes a la sessió 2 (figura 6).



Fonts
Treball experimentat a les classes de 3r, 4t i 5è de l’escola de Chaumet, Évires (Haute-Savoie), a la classe de 3r de l’escola de Fins, Annecy
(Haute-Savoie), i a diverses classes de les escoles d’Educació Infantil Jean Vilar, Martin Luther King i Courcelles, Vaulx-en-Velin (Rhône).

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

Història

"Entrada al Castell de Montjuïc:
www.weblandia.com/castillos/montjuic.htm

"El pont llevadís i altres imatges de la Fortaleza de Jaca:
www.pirineodigital.com/actualidad/rapitan.htm

"Castell de Ponferrada:
www.lector.net/ phyoct98/ponferr3.htm

Objectes tècnics

"Una foto del pont llevadís del port de Barcelona:
www.fcc.es/fcc/ 2003/movil/c3.htm

"Sistemes de palanca en diversos tipus de piano (esquemes):
http://www.pianospuig.com/info_mec.html

"Imatge de les politges d’un telefèric:
www.bmf-ag.ch/ umlaufbahn.htm

"Funicular en miniatura construït per uns estudiants:
http://baldufa.upc.es/mabad/ treballsrecerca/jctext.htm

"Una politja de vaixell (amb fotografia):
www.vlevelly.com/Bateaux/poulie.html

"Diferents tipus de politja:
www.educa.aragob.es/ iesepila/tecno1/PAG3.htm

Diversos

"Simulador en què les politges es poden accionar amb el ratolí de l’ordinador:
www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Fendt/physesp/poleas.htm

"Maqueta d’un castell amb pont llevadís per construir a casa:
www.tiboo.com/tibooparc/bricolages/chateau-fort.htm (en francès)
www.xtec.es/Hpcairo/arqui/palanca.htm

"Resum teòric molt entenedor sobre la llei de la palanca:
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca

"Lloc web dedicat a la tendinitis del tendó d’Aquil·les que explica (text i esquema) que el tendó funciona amb un sistema   
de palanca i politja (en francès):
www.domyos.com/running/fr/html/CourseSante/ru10d.asp

"Un experiment amb rates de laboratori que manipulen una palanca amb la seva concentració mental (en francès):
www.sciencepresse.qc.ca/archives/cap2806994.html
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Activitats pedagògiques 

"Entre altres activitats, els nens i nenes d’educació infantil experimenten amb palanques:
www.xtec.es/Hmpedreir/escola/reconstr/reconstruim.htm 

"Pàgina web del Centro de Ciencias de Sinaloa (Mèxic) amb propostes d’experiments de física:
www.ccs.net.mx/consultanivel.php?lab=MH

"Properament hi haurà activitats relacionades amb aquesta seqüència al lloc web de LAMAP:
www.paueducation.com/lamap

"També n’hi ha al lloc web del projecte francès: 
www.inrp.fr/lamap
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ANNEX 1. El vol d’un insecte

L’esquema següent representa la secció del tòrax d’un insecte quan els músculs estan relaxats. Per simplificar, hi ha mús-
culs que no han estat representats.

Reprodueix i retalla les formes següents sobre cartró lleuger. Són representacions de la part esquerra de la secció anterior.

Amb l’ajuda d’enquadernadors plans amb volandera, construeix les articulacions de les ales i fes-les funcionar
Al quadern d’experiments, fes l’esquema de la secció del tòrax quan els músculs estan contrets.
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ANNEX 2

Les fletxes de la figura 1 suggereixen que la petita força exercida pels músculs de la pinça del cranc es converteix 
en una gran força contra la closca a causa de la diferència de distàncies fins al punt de suport.
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ANNEX 3

A continuació, s’ofereixen elements per avaluar l’adquisició de tres competències específiques per part dels alumnes: la
identificació de dispositius que utilitzen la llei de la palanca, la comprensió del paper de les distàncies entre el punt de
suport i els punts on s’exerceixen les forces i la identificació de la llei de la palanca en dispositius complexes no estudiats
durant la seqüència. Es poden fer servir en qualsevol moment de la seqüència. El seu paper pot ser merament formatiu; és
a dir, poden estar destinats a informar els alumnes dels seus progressos.

1. Observa aquests objectes i indica els que funcionen segons el principi de la palanca.

Indicacions per al mestre

Dispositius que utilitzen palanques: 1, 2, 3, 5.

Dispositius que no n’utilitzen (al menys de manera evident): 4 i6.

S’aconsella que els dispositius escollits siguin d’una gran varietat. Pot ser que els alumnes creguin que una palanca ha de
constar forçosament d’una barra rectilínia. El trencanous i el tallaungles són palanques colzades. Pot ser que pensin que
una palanca serveix exclusivament per aixecar càrregues pesades. En aquest cas, el mestre pot mostrar les imatges de la
màquina de fer forats o el tallaungles. També es poden imaginar que una palanca sempre és una eina de bricolatge. Per
aquest motiu es proposen la màquina de fer forats d’oficina i el trencanous, que són palanques, i la perforadora, que és una
eina de bricolatge sense palanca6).
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Imatge 2. Un trencanous.

Imatge 3. Un tallaungles.

Imatge 4. Un estoig amb tanca de 
cremallera.

Imatge 5. Una màquina de fer forats 
d’oficina.

Imatge 6. Una perforadora.
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Imatge 1. Un desclavador.

6. De fet, un estudi precís de la perforadora permet localitzar, per exemple, una palanca al gallet. Però a Educació Primària, i tenint en compte el treball realitzat, no sembla 
raonable entrar en aquest nivell de detall. 



2. Observa el lleó i el conill. Pot ser que estiguin en equilibri en un o més d’aquests dibuixos? Encercla el cas o casos en què
sigui possible.

3. Observa el següent dibuix.

Dibuixa la planxa i el punt de suport tal i com els han col·locat els acròbates. Per què els han col·locat així?

Indicacions per al mestre

Els exercicis 2 i 3 serveixen per saber si els alumnes han entès bé la influència de la posició del punt de suport (lluny de la
càrrega que es vol propulsar, en el cas del número dels acròbates) i dels punts on s’exerceixen les forces.
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6.COM SABER D’ON VE EL VENT?
Cicles Mitjà i Superior de Primària

Aquesta seqüència permet il·lustrar la connexió entre ciència (adquisició de coneixements, en aquest cas, la materialitat de
l’aire i els efectes de les forces) i tecnologia (construcció d’un objecte amb unes funcions i una utilitat definides).

"L’aire en moviment pot produir una força i crear un moviment.

"Aquest efecte pot ser utilitzat per fer funcionar certs objectes.

"Aquests objectes poden tenir la funció de produir energia (molí de vent) o indicar una direcció (mànega de vent, penell).  
En el cas de la mànega de vent, s’obté, a més a més, una indicació de la velocitat del vent.

Tant per raons de senzillesa com d’interès pedagògic (presència d’un eix de rotació, relació amb els punts de referència ano-
menats cardinals), com a objectiu de construcció es reté la segona funció.
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UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

P5 i Cicle Inicial de Primària: En el marc de l’estudi de la matèria, els alumnes han constatat l’existència de l’aire. 
A través de la materialitat de l’aire han tractat l’estat gasós. En el marc de l’estudi de l’espai, han après a representar l’entorn
proper, a ubicar-se, a orientar-se a l’espai. Saben localitzar i descriure oralment els elements d’un espai organitzat.

Cicles Mitjà i Superior de Primària: Els temes d’aquesta seqüència sobre el vent tornen a tractar-se a moltes parts de
la programació de ciències experimentals i tecnologia.

Coneixements i bones pràctiques que els alumnes haurien d’haver adquirit o estar en procés 
d’adquirir al final de la seqüència:

El vent és aire que es desplaça respecte d’un punt fix. Del vent se’n perceben els efectes. L’aire exerceix forces sobre els
objectes respecte dels quals està en moviment. Aquestes forces actuen sobre la forma i/o posició de l’objecte.
En posició d’equilibri, un penell indica la direcció del vent local si les superfícies1 d’una i altra banda de l’eix de rotació són
molt diferents; llavors, la banda de superfície més petita és la que indica d’on ve el vent.

Extracte del Currículum per a Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

Cicle Inicial
"Diversitat d’entorns físics: el cel, l’aire, la terra i l’aigua.
"L’aspecte del cel i les condicions atmosfèriques de 

cada moment.
"Eines, mecanismes o dispositius que permeten realitzar 

treballs quotidians.

Cicle Mitjà
"Transferències d’energia productores de canvis.
"El paper dels agents geològics externs (vent i aigua) en els 

canvis observables a la superfície de la Terra.
"Orientació i percepció: els punts cardinals.

Cicle Superior
"Els agents geològics interns i externs.
"Mecanismes que permeten la transmissió de moviments 

de rotació.

Tots els cicles (amb diversos redactats)
"Observació directa de fenòmens amb instruments (Cicle Mitjà 

i Cicle Superior) o sense, aplicant habilitats i tècniques apreses   
de forma sistemàtica i creativa.

"Ús d’unitats i instruments de mesura.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.

1. Veure a la pàg. 97, Un possible dessenvolupament de la seqüència didàctica.



UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Les sessions que es presenten a continuació no tenen totes la mateixa importància ni s’han de posar en pràctica en aquest
moment i aquest ordre; la seva successió no respon a un desglossament temporal lineal.

Hi ha molts recorreguts possibles. No obstant això, les sessions 2, 3, 4 i 5 constitueixen un nucli ineludible. Correspon als
mestres, en funció del seu projecte pedagògic, afegir a aquest nucli, quan els sembli més oportú, una o altra sessió. En par-
ticular, la sessió 7 es pot integrar fàcilment a la sessió 4.

Alguns exemples de recorregut:
"sessions 2, 3, 4 i 5;
"sessions 6, 2, 3, 4 i 5;
"sessions 2, 3, 7, 4 i 5;
"sessions 2, 3, 4, 7, 5, 8...

Nota: La sessió 1 correspon, més aviat, a Cicle Inicial de Primària; tanmateix, si es duu a terme abans de les sessions següents els alumnes avançaran més
de pressa cap a la qüestió de l’orientació i els punts de referència plantejada a la sessió 2.
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SESSIONS

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Procés científic Coneixements, sabers
i habilitats en joc

Quins són els efectes
del vent?

A partir de les seves
observacions i experièn-
cia sensible, els alum-
nes es fixen en els fenò-
mens que evidencien la
presència del vent i
intenten descriure’ls. 

Observació. Saber distingir els ele-
ments de la naturalesa
dels objectes construïts
per l’home.

Quins objectes indiquen
la direcció del vent?

Sessió curta que ajuda a
descobrir que el vent
exerceix forces sobre els
objectes i en pot produir
el moviment.

Propostes
d’experiments.

Saber argumentar.
Saber representar.

Quines són les caracte-
rístiques d’aquests
objectes?

Els alumnes posen a
prova totes o una part
de les propostes fetes a
la sessió precedent.

Primeres experimenta-
cions i definicions de les
característiques espera-
des de l’objecte.

Saber seleccionar la
informació pertinent.

Entendre que el vent és
aire en moviment res-
pecte d’un punt fix.

Com construir un
penell?

S’enfronta els alumnes a
situacions que eviden-
cien el paper de les mas-
ses i superfícies d’una i
altra banda de l’eix de
rotació.

Primeres construccions. Entendre que el vent
exerceix forces sobre els
objectes.

Observar que el penell
indica la direcció del
vent local si les superfí-
cies d’una i altra banda
de l’eix de rotació són
molt diferents.

Construcció d’un penell A partir dels experi-
ments precedents, els
alumnes construeixen i
posen a prova un penell
que respon als criteris
fixats.

Construcció i validació. Ser capaç de construir
un dispositiu tècnic a
partir de restriccions
específiques.



SESSIÓ 1. Quins són els efectes del vent?

A partir de les seves observacions i experiència sensible, els alumnes es fixen en els fenòmens que posen de manifest la 
presència del vent i intenten descriure’ls. 

Objectius

"Primera aproximació als efectes del vent sobre elements presents a la naturalesa i objectes construïts per l’home.
"Explicació de la diferència entre el que ha estat construït per l’home i el que no.
"Enriquiment del vocabulari a partir dels fenòmens observats.
"Enriquiment de la llengua a partir de l’especificitat de les situacions (observacions, descripcions, interpretacions, 

proves...).

Situació de partida, plantejament d’interrogants

Per no limitar els alumnes a preguntes massa formals o respostes convingudes, es pot proposar un exercici del tipus:
“F. diu que avui fa vent; busqueu, fent observacions a l’aire lliure, indicis que permetin justificar aquesta afirmació.”

Exemples de respostes dels alumnes

Les fulles i les branques dels arbres, els cabells, el dit humitejat, la pols, la terra, la sorra, el fum, el “vapor” de les xemeneies,
un tros de roba, la roba estesa, els núvols, un tros de paper, una mànega de vent, un penell, un estel...
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SESSIONS

SESSIÓ 6

SESSIÓ 7

SESSIÓ 8

Pregunta de partida Activitats realitzades
amb els alumnes

Procés científic Coneixements, sabers
i habilitats en joc

Per què es vol saber d’on
ve el vent?

A través de documents,
els alumnes reflexionen
sobre el paper històric i
social dels objectes cons-
truïts per l’home que han
respost a la necessitat de
conèixer la direcció del
vent. Estableixen compa-
racions amb l’actualitat.

Recerca documental. Aprendre a buscar infor-
mació pertinent.

Com identificar la direcció
del vent?

Mentre intenten descriure
la direcció del vent (a l’es-
cola, amb motiu d’una
sortida, en un plànol o un
mapa) els alumnes són
empesos a utilitzar les
nocions de “punt de refe-
rència local” i “punt de
referència geogràfic”
(punt cardinal).

Observacions. Ser capaç de distingir el
“punt de referència local”
del “punt de referència
geogràfic”.

Saber utilitzar una brúi-
xola.

Quins són els vents domi-
nants?

Els alumnes registren
regularment la direcció
del vent que assenyala el
penell i observen la varia-
bilitat dels vents locals.

Observacions i construc-
cions.

Recollir les dades de
manera pertinent.

Representar les dades
matemàticament i inter-
pretar-les.



Anàlisi de les respostes i elaboració del problema

“Quines són les diferències entre aquestes propostes? Com es poden classificar?”

És poc probable que els alumnes proposin per si mateixos el criteri de classificació desitjat (construït/natural). El mestre
pot introduir aquesta distinció mentre condueix els intercanvis orals al grup-classe i fer aparèixer tres categories:

"Els efectes del vent sobre el cos, percebuts a través dels sentits.
"Els efectes del vent sobre elements de la naturalesa.
"Els efectes del vent sobre objectes construïts per l’home.

Concepció de les investigacions per part dels alumnes 

En relació amb la tercera categoria, es demana als alumnes que elaborin i posin a prova un dispositiu. Això condueix a una
altra distinció entre:

"Els objectes construïts per l’home per obtenir informació sobre el vent (velocitat, direcció). Si han estat citades, la brúixola i
la rosa dels vents es classificaran, de manera provisional, en aquesta categoria (es posaran a prova més endavant).

"Els objectes que pateixen els efectes del vent però que no han estat construïts per obtenir-ne informació (teules que 
surten volant, paraigües que es capgiren...).

Textos, treball lingüístic

Els textos que es demanen als alumnes han de servir per: 

"Donar forma a les primeres observacions en el marc de cada una de les tres categories (descripció, justificació de la 
classificació...).

"Proposar construccions senzilles per ser posades a prova.

La producció de textos és necessària per categoritzar i representar. Exemple d’enriquiment del vocabulari: arremolinar-se,
projectar-se, dispersar-se... Les teules surten projectades, els papers no; els paraigües es capgiren, les fulles no...

Exemples de dispositius construïts

Un vas d’aigua gairebé ple (quan fa vent es formen petites onades a la superfície); un drap lligat a una ampolla amb llast; un
paper lligat a un cordill... S’aconsella posar a prova les construccions a l’exterior. Després han de donar lloc a un treball d’es-
quematització al quadern d’experiments.

SESSIÓ 2. Quins objectes indiquen la direcció del vent?

Els alumnes ideen dispositius que permeten saber d’on ve el vent. 

Objectiu

Demanar als alumnes que expliquin les seves concepcions i sotmetre-les a una primera anàlisi amb l’objectiu de precisar la
finalitat de l’activitat posterior.

Consigna

Cada alumne respon una doble pregunta: “Coneixes objectes que es puguin utilitzar per saber d’on ve el vent? Com s’utilit-
zen?”. Els alumnes descriuen les seves propostes al quadern d’experiments (dibuixos i/o textos). El mestre s’ha d’assegu-
rar que la consigna hagi estat ben entesa. En funció de l’edat i l’experiència prèvia dels alumnes, s’han observat dificultats
per distingir la qüestió de l’origen (la causa) del vent de la qüestió de la seva direcció i sentit. La pregunta “Per què hi ha
vent?” seria legítima, però planteja un problema massa complex que no serà tractat aquí.
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Exemples de dispositius proposats pels alumnes

"“Lligo un globus amb un cordill i miro cap a on es desplaça.”

"“Agafo un quadern amb les pàgines obertes i el poso cap per avall perquè el vent les faci girar.”

"“Lligo un tros de cordill o de roba a un bastó.”

"“Clavo una ampolla foradada a un bastó.”

"“Faig servir una bandera.”

"“Faig servir una mànega de vent.”

"“Faig servir un penell.”

"“Amb un satèl·lit.”

"“Amb una brúixula2.”

"Una fulla, perquè si es posa cap al vent s’inclina per anar cap a l’altre 
costat, on no hi ha vent

"sense vent

"amb vent

"Com es fa: una brúixola serveix per saber on és el vent.

"Quan la roba ve cap al sud vol dir que va cap al nord.
"teixit

Figura 2. Tres propostes d’alumnes.

Tractament de les propostes dels alumnes

Perquè aboqui a preguntes productives, aquest tractament es pot organitzar de dues maneres (vegeu la Introducció, secció
“Condicions per a la posada en pràctica d’una seqüència didàctica”).

"Tractament immediat:
El mestre demana als alumnes que classifiquin les propostes en les categories enumerades més avall, establertes a priori.
Cada grup (que aquí pot ser d’entre quatre i sis alumnes) elabora una classificació argumentada de les propostes dels seus
membres i escriu en un cartell la proposta del grup. La comparació dels cartells permet al mestre conduir un debat per 
definir els obstacles i limitar la tria a les propostes més pertinents.

"Tractament diferit:
El mestre pren nota de totes les propostes. Hi ha dues possibilitats:
Els alumnes (per exemple, en parelles) distribueixen el conjunt de propostes anotades pel mestre en les categories 
establertes a priori. A continuació, confrontacions en grups de quatre alumnes i, de seguida, entre grups permeten 
elaborar una classificació argumentada destinada a ser presentada a la classe.
En grups petits, els alumnes elaboren per si mateixos les categories, que fan referència al treball realitzat durant la 
sessió 1. 
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Proposen una classificació. En aquest cas, les interaccions i el debat tenen per objecte els criteris de categorització i les res-
postes donades segons aquests criteris.

Exemple de categories possibles

Categoria 1: Dispositius que resolen el problema, però que no es poden construir a classe. Hi ha satèl·lits que observen 
l’atmosfera des de l’espai i permeten deduir la direcció del vent (damunt dels oceans, per exemple), però no es pot construir
un satèl·lit a classe!

Categoria 2: Dispositius enfocats directament a algun dels nostres cinc sentits. El soroll del vent a les orelles, el dit 
humitejat...

Categoria 3: Dispositius relacionats amb l’observació de fenòmens de l’entorn. Direcció del fum, inclinació dels arbres, fulles
que volen...

Categoria 4: Dispositius-objecte. Penell, mànega de vent, fil de llana, brúixola, rosa dels vents... Dins d’aquests, es poden 
distingir:
"Els objectes que el vent deforma (cordill, líquids).
"Els objectes que el vent fa moure al voltant d’una posició fixa (objectes fixats).

Els objectes proposats en aquesta última categoria seran els que es construiran i posaran a prova més endavant.

Suggeriments

Es justifiquen les raons per les quals cal deixar de banda les propostes de les categories 1, 2 i 3:
"Categoria 1: falta de realisme.
"Categoria 2: són massa subjectives, depenen de la persona.
"Categoria 3: són irreproduïbles, no universals i de poca precisió.

Es dedueix una estratègia: construir un objecte tècnic que sigui sensible a les forces exercides pel vent i n’indiqui la direc-
ció de manera estable.

Notes

Més amunt s’han evocat les notes col·lectives. Tanmateix, cada alumne podrà reformular al seu quadern d’experiments el
que l’afecti de manera més concreta.

De totes les formulacions possibles, s’afavorirà la que expressi que, per saber amb precisió la direcció del vent, cal un objec-
te que, o bé es deformi, o be s’orienti per efecte del vent.

SESSIÓ 3. Quines són les característiques d’aquests objectes?

Primeres experimentacions i definicions de les característiques esperades de l’objecte. Els alumnes posen a prova totes o
una part de les propostes de la sessió anterior i comencen a definir les característiques funcionals de l’objecte. Com que la
sessió és llarga, és possible que s’hagi de dividir en dues parts.

Objectius

A partir de les proves efectuades amb els objectes proposats i retinguts, els alumnes definiran les condicions necessàries
perquè un objecte respongui a la doble qüestió plantejada a l’inici de la segona sessió i, per tant, determinaran les caracte-
rístiques de l’objecte que hauran de construir (en aquest estadi, les possibilitats han quedat reduïdes a la mànega de vent i
el penell).

S'explicarà i tractarà la qüestió "Com produir vent?".
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Consignes

El dispositiu retingut permet que cada alumne posi a prova experimentalment les seves concepcions, que ja han estat més
o menys transformades a la sessió 2.

Perquè el treball sigui realment productiu, és aconsellable que els alumnes treballin en parelles. Però el mestre pot decidir la
millor manera d’agrupar-los en funció de la dinàmica de la classe.

“Construïu un objecte que indiqui d’on ve el vent i poseu-lo a prova.”

Per començar es necessitarà vent: “Com se’n pot produir?”

Els objectes s’escolliran entre els que els alumnes hagin proposat a la sessió anterior. 

Si encara no les han eliminat, els alumnes exclouen, durant aquesta sessió, les solucions no pertinents (brúixola, rosa dels
vents) o massa imprecises (fil de llana). Al final de les primeres temptatives de construcció, el mestre empeny els alumnes
vers la construcció del penell. La mànega de vent, que els alumnes coneixen bé, es deixa com a solució pertinent.

La qüestió dels punts de referència es plantejarà, sigui a partir de propostes dels alumnes, sigui amb l’ajuda del dispositiu
proposat a continuació.

Investigacions realitzades pels alumnes

El sistema per posar a prova els dispositius de la classe es pot instal·lar de la manera següent (vegeu la Figura 3).

"Ventilador
"Taula de proves

Figura 3. Sistema per posar a prova els dispositius de la classe.

Per no córrer cap risc, una reixeta de protecció ha d’impedir el contacte amb les pales del ventilador. Si la qüestió dels punts
de referència no apareix d’entrada, es pot deixar per més endavant (vegeu la sessió 7). L’experiment serà més concloent amb
un ventilador de diàmetre suficient (de 10 a 20 cm). Per prendre nota de les proves efectuades amb aquest dispositiu, es
podran fer servir plànols realitzats a partir de l’esquema anterior, codificacions en suports predeterminats o altres mètodes
proposats pels alumnes.

No és aconsellable imposar punts de referència intermedis (com, per exemple, les posicions de la tauleta) als alumnes que
utilitzin per si mateixos les nocions de nord, sud, oest, nord-est... Al contrari: si aquests punts de referència ja han estat trac-
tats a l’aula (per exemple, a classe de socials), és convenient utilitzar-los.

Les observacions del comportament dels objectes i les interpretacions que en fan els seus autors es comparen en unes con-
frontacions organitzades pel mestre. Aquests debats permeten subratllar les característiques que han de tenir els objectes
per acomplir la funció desitjada. 
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Figura 4. Exemples de construccions d’una classe de 5è de Primària.

Ocell penell                                                                Molinet amb sòcol                                         Globus lligat amb un cordill

Anotacions

Els alumnes descriuen el seu projecte de construcció al quadern d’experiments. Han d’anotar les anticipacions i, un cop rea-
litzades, les proves i les observacions. També han de prendre nota de les raons per les quals retenen o abandonen el dispo-
sitiu provat.

La qüestió de la necessitat dels punts de referència apareix amb la de prendre nota o comunicar les observacions. També
es pot introduir amb preguntes com ara “Cap a on va el vent?” o “Com es pot saber si el vent ve sempre de la mateixa direcció?”.

Exemples d’observacions que poden donar origen a un debat per determinar criteris de construcció

"El vent és regular però el dispositiu indica direccions diferents, no troba una posició d’equilibri (és el cas, per exemple,
del fil de llana).

"El dispositiu es deforma o no resisteix el vent fort (solució: construcció de sòcols, subjecció amb vents).
"El dispositiu no indica res quan el vent és feble.
"El dispositiu no resisteix la pluja.

Exemples d’escrits acabats

"El vent és un flux d’aire que ve d’un indret, va cap un altre indret i té, per tant, una direcció determinada respecte d’un
punt de referència.

"Un objecte que gira per efecte del vent pot indicar d’on ve el vent.
"Per poder anomenar aquesta direcció, l’objecte ha de tenir un punter i cal tenir un punt de referència ja sigui local o 

geogràfic (punts cardinals).

Característiques dels dispositius segons una classe

"Asimetria dels objectes per poder identificar el sentit (distingir d’on ve i on va el vent).
"Per a un dispositiu que tingui un eix de rotació, verticalitat de l’eix i reducció del fregament.
"Resistència al vent (materials, formes).
"Estabilització del dispositiu en una posició que indiqui la direcció del vent.

Uns quants consells

La qüestió “Com produir vent?” Hauria de quedar resolta durant l’experimentació. La producció de vent s’associa fàcilment
a la posada en marxa d’un ventilador. El vent és aire en moviment.

És indispensable precisar aquesta noció introduint la del moviment respecte d’un punt de referència; per fer-ho, el mestre
pot proposar una observació comparativa entre:

"El ventilador que posa aire en moviment.
"El desplaçament d’un molinet (o d’una mànega de vent) per efecte del vent, que provoca la rotació del molinet (o infla la

mànega de vent).
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Això hauria de permetre arribar a la conclusió que el vent és un desplaçament d’aire respecte d’un punt de referència deter-
minat (noció de moviment relatiu).

SESSIÓ 4. Com construir un penell?

En aquesta sessió es confronta els alumnes amb situacions que evidencien, sobretot, el paper de les parts situades a una i
altra banda de l’eix del penell.

Objectiu

Descobrir, a partir de proves i, si fa falta, experiments addicionals, una de les característiques principals del penell: la distri-
bució de masses i superfícies a una i altra banda de l’eix.

Respondre la pregunta següent: “Com actua el vent?”.

Indicacions per als mestres

La construcció d’una rotació en bones condicions tècniques (sense torsió de l’eix, amb minimització del fregament) obliga a
equilibrar les masses d’una i altra banda de l’eix. Si aquesta condició no es compleix, la vida del dispositiu es redueix i, d’al-
tra banda, el fregament en limita la precisió. L’equilibri s’aconsegueix si el centre de gravetat del sistema se situa sobre l’eix. 

Això es pot aconseguir de la manera següent: quan no fa vent, es col·loca l’eix horitzontal; el penell, girat en una posició qual-
sevol, ha de quedar-se quiet (els físics parlen d’equilibri indiferent).

Des d’un punt de vista físic, només quan les superfícies d’una i altra banda de l’eix de rotació són molt diferents la posició d’e-
quilibri del penell és paral·lela a la direcció del vent; llavors, la part de superfície més petita, la punta de la sageta, indica d’on
ve el vent (el sentit). Aquesta condició és important.

De manera sorprenent, també es pot observar que un dispositiu fet de dues plaques simètriques respecte de l’eix de rotació
adopta una posició d’equilibri perpendicular a la direcció del vent, excepció d’una regla empírica simple segons la qual els dis-
positius estudiats s’orienten de manera a minimitzar la superfície de contacte amb el vent.

No es tracta de donar aquestes explicacions als alumnes. La seva finalitat és ajudar el mestre a interpretar els resultats de
les seves experimentacions i guiar-los en les seves descobertes empíriques.

Suggeriments d’experimentacions que es poden proposar  

Es reparteixen penells poc asimètrics i es dóna als alumnes la consigna següent: “Proveu aquest dispositiu i proposeu millo-
res perquè indiqui la direcció del vent”.

Es tracta que els alumnes observin la imperfecció del dispositiu; és fàcil realitzar un experiment que mostri que el penell indi-
ca una direcció diferent de la del vent. A partir de la interpretació i l’anàlisi més o menys empírica dels resultats obtinguts,
es podrà empènyer els alumnes a fer que les superfícies de les plaques d’una i altra banda de l’eix siguin molt asimètriques. 

També es farà observar als alumnes que, amb el ventilador a la mateixa potència, diferents superfícies de contacte amb el
vent provoquen moviments diferents.

Aquesta observació es pot utilitzar per tractar la qüestió “Com actua el vent?”, que també pot ser introduïda a partir d’obser-
vacions dels alumnes del tipus “El vent fa caure el penell” o “El vent empeny el penell”, o plantejada pel mestre durant les
experimentacions. Durant les sessions d’experimentació, es pot preparar aquesta etapa donant prioritat a les situacions que
condueixen a dir que el vent “empeny” els objectes o, de manera més precisa, exerceix forces sobre les superfícies de con-
tacte amb el vent la magnitud de les quals està relacionada directament amb la importància d’aquestes superfícies de
contacte.
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A l’atenció del mestre

En els butlletins de meteorologia marina, l’expressió “força del vent” (expressada segons l’escala de Beaufort) s’utilitza per
designar la velocitat del vent. Per evitar confusions, es preferirà la paraula “velocitat” (expressada en km/h), perquè el llen-
guatge científic reserva la paraula força per a una altra magnitud (forces exercides sobre els objectes).

Exemples de resultats obtinguts amb els primers dispositius construïts

"Rotació continuada al voltant de l’eix.
"Rotació interrompuda i estabilització en posicions que no indiquen la direcció del vent.
"Estabilització i orientació en la direcció del ventilador (en aquest cas, per ajudar-lo a analitzar l’èxit, el mestre demana a

l’alumne que construeixi una altre forma “igualment eficaç”).

Exemples de notes individuals

"Per millorar la sageta
Ha de ser sòlida, la meva no és sòlida.
No es mou perquè és massa petita.
És perpendicular al vent perquè les parts dreta i esquerra són quasi  
iguals.

Figura 5. Es pot fer observar el conjunt de dispositius “que funcionen” i 
el conjunt de dispositius “que no funcionen” a tota la classe. Els alumnes 
n’extreuen idees per fer modificacions i tornar a posar a prova els seus 
dispositius. Les formes possibles d’establir punts de referència a l’espai 
es poden evocar en aquest estadi; també es pot esperar a evocar-les en 
una sessió posterior.
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"Per construir un penell
Ha de ser: sòlid/equilibrat.
Ha de tenir: una sageta lleugera/un eix ben vertical/una mida suficient.

"Material
Un paper amb les sagetes/estisores/aigua/tornavís/llapissos/ampolla de    
plàstic/palleta/una làmina de tap de suro/2 varetes de 30 cm/cola.

"Com construir-lo
1) Agafar una ampolla de plàstic (fer un forat).
2) Fer un forat al tap amb el tornavís.
3) Fer entrar la palleta al forat per sota.
4) Posar un pal de 30 centímetres dins la palleta.
5) Fer un forat a la làmina de suro.
6) Fer-la entrar al pal de 30 centímetres.
7) Posar aigua i tancar.
8) Agafar l’altre pal de 30 centímetres.
9) Enganxar les sagetes als costats del pal.
10) Enganxar el pal al damunt del  pal (gairebé iguals).

Figura 6

"Observacions que permeten construir una sageta que es mou
1) La sageta no pot girar perquè la palleta no es mou.
2) Es bloqueja i no gira en el bon sentit.
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SESSIÓ 5. Construcció d’un penell

Els alumnes construeixen un penell que respon als criteris fixats per la classe a partir de les construccions i les experimen-
tacions precedents.

Objectiu

Construir un objecte amb unes característiques predeterminades i verificar que l’objecte respon a les especificacions.

Cada alumne (o cada equip) construeix un penell que respon als criteris definits per la classe. Es podrà fer ressenyar cada
projecte per escrit (text i esquemes) i, a través d’intercanvis organitzats pel mestre, sotmetre’l a lectures crítiques i argu-
mentades. Llavors es verificarà que els projectes dels alumnes responguin als criteris definits.

SESSIÓ 6. Per què es vol saber d’on ve el vent?

A través de documents, els alumnes descobreixen el paper històric de la necessitat de conèixer la direcció del vent i el com-
paren amb la necessitat que tenim actualment d’aquesta informació. “Per què és vol saber d’on ve el vent? Per què serveix
saber-ho?”

Exemples de respostes dels alumnes

"“Per desplaçar-se amb alguns aparells: veler, surf de vels...”
"“Per desplaçar-se de manera segura: cotxes, vaixells, avions (hi ha mànegues de vent al llarg de les pistes...).”
"“Quan es fa càmping, la tenda s’ha d’orientar segons el vent.” 
"“Quan s’ha de fer foc o una barbacoa al jardí, a l’estiu, cal col·locar el foc segons bufi el vent perquè les brases no caiguin 

a l’herba seca i provoquin un incendi, i perquè el fum no molesti els veïns.”
" “Quan es planten arbres, s’ha de tenir en compte la direcció dels vents dominants.”
"“Quan el vent ve del nord, se sap que farà bon temps; quan el vent ve del sud, porta pluja... (depèn de les regions,

ésclar...).”

Documents

Recull de dites i formulacions diverses.
Documents que serveixin per entendre el paper històric del penell.
Documents que mostrin la varietat de formes dels penells imaginats i construïts pels homes.
En aquesta sessió es poden utilitzar els recursos aconsellats. Sempre que es pugui, es recorrerà a l’actualitat o a entrevis-
tes realitzades a persones de la regió (gent gran, agricultors, jardiners, pescadors, navegants, bombers, pilots, etc.). Aquest
tipus de treball pot ser més fàcil de posar en marxar amb motiu d’una sortida. També es pot donar prioritat a la utilització de
documents de tipus històric. 

SESSIÓ 7. Com identificar la direcció del vent? 

Els alumnes intenten identificar la direcció del vent (al voltant de l’escola, en un mapa o a la taula de proves) per elaborar
les nocions de punt de referència local (relacionat amb els murs de l’escola, per exemple) i punt de referència geogràfic
(punts cardinals).

Aquesta sessió es pot incorporar a la sessió 3 o realitzar de manera independent amb motiu del treball sobre el penell o en
un altre moment de l’any.

És una sessió que correspon a un altre punt de la programació i que aquí no es desenvolupa. Tanmateix, s’ha de procurar
que cada alumne pugui fer servir els punts de referència que li convinguin.
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SESSIÓ 8. Quins són els vents dominants?

Els alumnes anoten regularment la direcció que indica el penell. Un nombre important de lectures permet descobrir les direc-
cions més freqüents dels vents locals. Aquesta sessió es fa en connexió amb les classes de geografia i matemàtiques.

Es pot fabricar un disc en el qual hi hagi indicats els punts cardinals. En el moment de cada lectura (una vegada al dia, per
exemple), s’enganxa un gomet damunt del cercle, al punt corresponent a la direcció identificada. Les concentracions de
gomets es relacionen amb la noció estadística de “núvol de punts”; l’extensió d’aquests “núvols” informa de la variabilitat
dels vents i de la incertesa de les lectures.

Exemples de resultats obtinguts

Les concentracions de gomets permeten identificar els vents dominants (en aquest cas, N-NO i E). 

Figura 8

A l’esquema anterior s’ha enganxat un gomet al centre per indicar que no ha fet vent.

Els gomets podrien ser substituïts per una tira de paper de llargada proporcional al nombre de casos. També es podrien cons-
truir diversos tipus de diagrames, segons la familiaritat dels alumnes amb les representacions d’aquest tipus elaborades a
matemàtiques o interpretades a geografia.

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LA SEQÜÈNCIA

Tot i que la seqüència proposada es basa en treballs realitzats amb classes de cicle superior (5è i 6è de Primària), la doble
pregunta, “Coneixeu objectes que es puguin utilitzar per saber d’on ve el vent? Com s’utilitzen?” també s’ha fet a alumnes
de Cicle Mitjà. L’anàlisi comparada de les respostes permet mesurar la incidència de certes representacions i el paper de l’en-
torn quotidià en l’elaboració d’aquestes (com, per exemple, “el vent només actua sobre objectes lleugers” o “el vent el fabri-
quen els núvols”).

L’objectiu d’aquesta seqüència, que no és un model, és proposar, per a cada part de l’“Esquema d’una seqüència3”, exemples
que permetin al mestre construir estris transferibles a altres parts de la programació.

La investigació sobre la dimensió social i històrica de l’objecte i el treball sobre el vocabulari específic poden ocupar un temps
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3. Vegeu la secció “Condicions per a la posada en pràctica d’una seqüència” de la Introducció.

Vent
N-NO
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No fa vent

No fa vent

No fa vent
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no menyspreable de la seqüència. Aquesta posada en perspectiva és pertinent perquè, encara que tingui un interès pedagò-
gic indiscutible, l’objecte “penell” ja no té la utilitat que tenia en el passat (fins i tot pot ser totalment desconegut en l’entorn
urbà). Per tant, la finalitat no és només construir un penell, sinó explorar totes les possibilitats d’aprenentatge relacionades
amb aquest objecte tecnològic.

Material 

"Per a la classe:
Un o més ventiladors amb reixeta de protecció.

"Per a cada parella o grup d’alumnes:
Palletes, broquetes sense punta, papers, cartró, cordill, llana, enquadernadors plans amb volandera, roba, rodets de fil de 
cosir buits, tacs de fusta, taps de suro, estisores, cola...

"Per fer el sòcol: Una ampolla de plàstic plena de sorra o aigua (per fer de llast) i una base de fusta o poliestirè compacte.
En funció de les propostes dels alumnes (i sempre que sigui possible aconseguir-los) a la sessió 3 s’utilitzaran altres 
materials.

Durada prevista

Quatre sessions com a mínim, de sis a vuit sessions com a màxim.

PER ANAR MÉS ENLLÀ

La seqüència es pot entendre com una ocasió d’introduir altres seqüències o aplicar aprenentatges anteriors. Dos exemples.

En relació amb la seqüència “El funcionament de la palanca”

El fet d’haver realitzat abans el treball sobre les palanques permet aplicar nocions ja adquirides a l’hora equilibrar el penell
sobre l’eix. Si s’ha fet a la inversa, les nocions elaborades a partir de temptatives a la seqüència sobre els penells es podran
utilitzar de manera explícita per estudiar les palanques.

En relació amb la seqüència “L’aire és matèria?”

Si la seqüència “Com saber d’on ve el vent?” es realitza després de la seqüència “L’aire és matèria”, es pot introduir la pre-
gunta següent: “Si l’aire és matèria, quins efectes pot produir en els objectes quan està en moviment respecte d’aquests?”.
És precisament perquè l’aire és matèria que actua sobre els objectes quan està en moviment. Aquesta acció, que es produeix
pel desplaçament relatiu de l’aire i l’objecte, està condicionada per la superfície de contacte amb el vent que ofereix l’objecte,
ja sigui l’aire el que es desplaci (hi hagi vent), ja sigui l’objecte el que sigui desplaçat.

Si la seqüència “Com saber d’on ve el vent?” es realitza abans, pot utilitzar-se com a situació de partida que condueixi a la
pregunta “Què és el vent?”. Per comparació amb altres mitjans d’exercir forces sobre els objectes, per exemple, el mestre
podrà guiar els alumnes cap a l’interrogant “Què és l’aire? L’aire és matèria?”.

FONTS
Classe de 4t de l’escola Montaigne, Sevran (Seine-Saint Denis).
Classe de 5è de l’escola Simone de Beauvoir, Saint-Fons (Rhône).

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

Aquests llocs web poden ajudar el mestre a preparar les seqüències i ser útils per als alumnes en les fases de recerca docu-
mental.
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Història dels penells

"Lloc web en castellà de l’Atelier de la girouetterie, amb molta informació i imatges:
www.girouette.com/girouetterie-es/index-es.html

"Informació sobre la Giralda de Sevilla, el nom de la qual prové del penell que la corona:
www.sol.com/es/modulo.asp?IdContenido=1&IdProvincia=41#

"La història del Gallo de San Isidoro, d’origen desconegut i probablement molt antic:
www.diariodeleon.es/reportajes/noticia.jsp?TEXTO=2708958

"Pàgina que complementa l’anterior i explica el probable origen persa del gall dels penells:
www.diariodeleon.es/reportajes/noticia.jsp?TEXTO=2708950

"Pàgina del monestir de Sant Cugat que explica la llegenda del gall del penell:
www.revistapubli2000.com/Revista/Revista%20Mes/rutas_turisticas/rutas_monastirs/sant_cugat.htm

"Història del barri del “Caballito” de Buenos Aires, el nom del qual prové d’un penell:
www.buenosaires.com/historia/LaVeleta.htm

Exemples de penells

"www.girouette.com/girouetterie-es/index-es.html
"www.veletayrelojdesol.com
"www.hierroestilo.com.ar/ornamentos_parques_jardines.htm

Els penells i la literatura

"Poemes “Veleta” i “La veleta yaciente” de F. G. Lorca:
http://home.tiscali.be/ericlaermans/cultural/lorca/libro_de_poemas/veleta.html
http://home.tiscali.be/ericlaermans/cultural/lorca/libro_de_poemas/la_veleta_yacente.html

"“Carta d’amor” d’Antonio Burgos a la Giralda de Sevilla:
www.lunadelolivar.com.ar/libros.htm

Construcció, didàctica, meteorologia

"Estació automàtica de Sort (amb fotos de tots els aparells i dades en temps real):
www.meteosort.com

"Servei Meteorològic de Catalunya (amb enllaços a estacions automàtiques):
www.gencat.net/servmet/index.htm 

"Xarxa meteorològica educativa de Catalunya:
www.xtec.es/edumet 

"Lloc web personal argentí amb dades de tot el món:
www.geocities.com/silvia_larocca

"Lloc web sobre meteorologia i escola:
www.xtec.es/~dsantama/meteo 

"Per fabricar un penell:
www.xtec.es/cdec/primaria/pdf/6_12/penell.pdf 
www.irabia.org/web/ciencias/meteorologia/meteorologia/experimentos.htm 
http://usuarios.lycos.es/atlastecnologia (fer clic a “estructuras”, “equilibrio” i “veleta”) 

"Instituto Nacional de Meteorología:
http://www.inm.es

"Una bona selecció de recursos de ciències:
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales
www.xtec.es/recursos/ciencies/index.htm 
www.xtec.es/centres/index.htm 
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7. L’AIGUA A EDUCACIÓ INFANTIL
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El tema de l’aigua és el fil conductor d’aquest text. La importància d’aquesta matèria en totes les àrees científiques és evi-
dent (l’aigua és un constituent important del planeta Terra i el medi natural de desenvolupament de tots els organismes
vius). D’altra banda, és coneguda l’atracció dels nens i nenes de totes les edats per l’aigua. Gràcies a les seves propietats
(l’aigua flueix...), les transformacions que pateix (canvis d’estat) i els canvis que provoca en altres substàncies (barreges,
dissolucions...), l’aigua permet nombroses activitats susceptibles d’ajudar l’alumne a construir les seves primeres abstrac-
cions (idea de matèria i de conservació; aproximació a l’estat líquid...). El tema de l’aigua es tracta durant tota l’escolaritat. 
Després d’una primera aproximació predominantment sensorial a educació infantil, l’aprenentatge continua als cicles mitjà
i superior, durant els quals s’enuncien les primeres propietats. No s’ha d’oblidar que l’estudi de les propietats de l’aigua con-
tinua fins a ensenyament superior.

A l’inici de cicle inicial, l’aprenentatge es basa sovint en tallers en els quals s’utilitzen materials familiars. L’organització de
tallers científics té com a objectiu anar més enllà de la simple descoberta lliure. Més endavant, els nens adquireixen un
seguit de capacitats que permeten posar en pràctica seqüències d’aprenentatge fetes de sessions articulades les unes amb
les altres. Dos exemples mostren com posar en marxa un procés d’interrogació científica i treballar per arribar a una adqui-
sició de coneixements científics en quatre o cinc sessions. El primer està adaptat per a P3 o P4 (secció “Situacions-proble-
ma per a P3 o P4 a l’entorn del transport de l’aigua”); el segon correspon a P5 (secció “Una seqüència per a P5: aproximació
al fenomen de la dissolució”).

Tenint en compte les característiques específiques de l’educació infantil, l’esquema d’aquesta seqüència varia lleugerament
respecte de l’esquema adoptat per a les altres.
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UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM*

Aquests primers coneixements marquen l’inici d’un aprenentatge que tindrà continuació a l’escolaritat posterior.

A P5 i Cicle Inicial de Primària:
"l’aigua (líquid) i el gel són dos estats d’una mateixa substància.
"L’aigua és líquida a una temperatura superior a zero graus i sòlida a una temperatura inferior a 0 graus.
"Encara que a vegades deixi de ser perceptible, la matèria no apareix ni desapareix.

A Cicles Mitjà i Superior de Primària:
"l’objectiu principal és consolidar el coneixement de la matèria.
"Estats i canvis d’estat de l’aigua.
"Barreges i solucions.

Extracte del currículum de Primària
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Continguts conceptuals Continguts procedimentals

"Identificar qualitats perceptives d’alguns elements de l’entorn
en presència o absència de l’estímul i aplicar la denominació
correcta a aquestes qualitats

"Conèixer relacions causa-efecte d’alguns fets, esdeveniments
o situacions relatives a elements del marc natural i social

"Identificar qualitats perceptives d’alguns dels elements del 
marc natural manipulant-los o no.

"Recordar les característiques i sensacions associades a les
qualitats perceptives d’elements del marc natural en absència
d’estímuls.

"Efectuar accions sobre elements de l’entorn per observar com
reaccionen o com interactuen.

"Anticipar els resultats de les accions realitzades sobre aquests
elements del marc natural i després comprovar-los.

"Experimentar determinades transformacions sobre elements
manipulables seguint una seqüència d’accions.

*Nota a l’edició catalana
L’apartat anterior es refereix a la ubicació dels continguts en el currículum  francès i a les concepcions dels nens i nenes,
i és a títol orientatiu. A continuació s’ofereixen les referències principals a aquest tema en el currículum que estableix el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.



UN POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

El nombre d’alumnes s’ha d’adaptar en funció del material i l’equipament. A P4, un cubell per a cada quatre alumnes és sufi-
cient.

Cada sessió dura aproximadament 45 minuts (incloent la introducció, la recollida del material i les conclusions), dels quals
quinze corresponen a temps de manipulació efectiva.

La introducció i les conclusions es realitzen amb tota la classe. Són moments que es fan curts però que es repeteixen de
manera regular durant tota la seqüència. Els alumnes hi participen amb aportacions que evolucionen al llarg de les ses-
sions. La repetició o verbalització del que s’ha viscut o es viurà contribueix als aprenentatges lingüístic i científic.

Nota: Les sessions 1 i 2 són autònomes. Les sessions 3 i 5 són semiguiades. La sessió 4 és guiada.
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SESSIONS

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5

Pregunta de partida Principals actituds
buscades

Activitats 
realitzades

Coneixements, sabers i
habilitats en joc

Què passa quan jugo amb
l’aigua?

Seguretat. Netedat.
Respecte pels altres i pel
material.

Descoberta sensible.
Jocs manuals, jocs amb
recipients diversos
(transvasament, immer-
sió de recipients...).

Descripció de les accions
dutes a terme.
Aproximació a les propie-
tats de l’estat líquid:
“flueix, mulla, sobreïx,
vessa...”.

Què és per a mi l’aigua? Seguretat. Control de les
accions per operar sobre
petites quantitats.

Comparació de líquids;
utilització dels sentits per
analitzar-los i diferenciar-
los.

Criteris de reconeixement
de l’aigua: color (no és
blava!), opacitat, transpa-
rència, olor i, eventual-
ment, gust. Adquisició
d’un mètode. Prevenció.

Quins sorolls fa l’aigua? Respecte per les condi-
cions d’audició.

Anàlisi d’un enregistra-
ment. Identificació dels
sorolls de l’aigua (a la
vida quotidiana, a la natu-
ralesa).

Diferenciació auditiva.
Primera aproximació a les
característiques del so.

Què fa l’aigua amb les
altres matèries?

Recerca de rigor.
Constància.

Experimentació de barre-
ges amb matèries identi-
ficades. Classificacions.

Descripció de les barre-
ges observades.
Aproximació a les nocions
de dissolució, mesura,
dosi. Adquisició d’un
mètode.

Com es fan els glaçons? Formulació d’hipòtesis,
anticipació d’un resultat.

Descoberta sensorial del
gel. Fabricació de glaçons
utilitzant motlles variats.

Aproximació al canvi d’es-
tat sòlid/líquid de l’aigua.
Aproximació a les diferèn-
cies entre l’estat líquid i
l’estat sòlid.



SESSIÓ 1. Què passa quan jugo amb l’aigua?

Material

"Cubell transparent, recipients de mides i formes diverses.
"Culleres i forquilles de plàstic, vestits de nines.
"Embuts, coladors.
"Davantals impermeables, esponges, baietes.

Consignes

“Jugueu amb l’aigua; feu servir tot el material; si cal, passeu l’esponja.”

Aprenentatges lingüístics

Descripció de les accions (omplir, buidar, transvasar, vessar...) i els estats (sec, mullat, humit...).

Aprenentatges científics

"Aproximació a l’estat líquid de l’aigua: flueix; passa a través del colador, a través de la baieta...
"Explicació dels desplaçaments de l’aigua (com a pas previ a l’aprenentatge de la noció de conservació, és important que

els alumnes observin els desplaçaments de l’aigua i s’habituïn al fet que l’aigua no desapareix1): en aquesta ampolla hi ha
aigua, jo la transvaso a aquest bidó; eixugo l’aigua amb l’esponja, quan exprimeixo l’esponja, l’aigua flueix; etc.

Relació amb situacions viscudes a l’escola o l’entorn familiar

El mestre anima els alumnes a establir les relacions pertinents (aigua que vessa a la taula i que cal eixugar; pluja que mulla
i traspassa la roba...).

Possibles prolongacions 

Les descobertes anteriors (és difícil transportar l’aigua amb les mans; és difícil jugar sense mullar-se; és difícil no mullar a
terra) condueixen a possibles prolongacions.

Amb què ens podem protegir quan juguem amb l’aigua? Nocions de permeabilitat, d’impermeabilitat; posada a prova de diver-
sos teixits.

Amb què podem eixugar a terra? Noció d’absorció, posada a prova de diversos tipus de teixits i papers.

SESSIÓ 2. Què és per a mi l’aigua?

Introducció a la sessió: prevenció, educació per a la salut

Els productes preparats no són tòxics i es dosifiquen en petites quantitats. Això s’explica als nens. Però també han de saber,
i això és el que es recorda en aquesta introducció, que mai no han de provar res que no sàpiguen què és.

Material

"Un conjunt d’ampolletes amb líquids més o menys espessos, transparents, opacs, acolorits (aigua de l’aixeta, aigua gasosa,
aigua amb sucre, aigua amb xarop d’ametlla, aigua amb xarop de menta, aigua amb extracte d’anís, aigua i llimona, aigua
i sal, aigua i vinagre, aigua i oli...) i una o dues ampolles amb aigua de l’aixeta.

"Gomets blaus i vermells.
"Potets transparents, galledes.
"Un gerro ple d’aigua de l’aixeta.
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Consignes
“Busqueu, entre aquestes ampolletes, les que contenen aigua de l’aixeta. Podeu fer-ho servint-vos petites quantitats de
líquid i comparant-les amb l’aigua del gerro. Si no és igual, enganxeu un gomet vermell a l’ampolleta; si és igual, enganxeu-
hi un gomet blau.”

Aprenentatges lingüístics

Descripció de l’aspecte (clar, tèrbol, espès, fluid; color, presència de bombolles...), el gust (dolç, salat, amarg, àcid, picant...),
l’olor (“fa olor, no fa olor, fa bona olor, fa mala olor”).

Aprenentatges científics

Aproximació a un procés científic: mirar (suficient per descartar alguns líquids), olorar i, finalment, tastar. Sovint no fa falta
tocar res.

Relació amb situacions viscudes a l’escola o l’entorn familiar

Evocació dels recipients que contenen líquids trobats a casa, que no s’han de tastar (líquid rentavaixelles, detergent, produc-
tes de neteja, productes de jardí...). Desxiframent de les etiquetes i els símbols que avisen de perill.

Possibles prolongacions 

Joc de reconeixement de líquids a partir del gust, amb els ulls embenats (xarops, llet, aigua...).

SESSIÓ 3. Quins sorolls fa l’aigua?

Material

"Un enregistrament, realitzat expressament a l’escola, que reprodueixi sorolls d’aigua que els alumnes coneguin 
(10 minuts). És interessant incloure-hi “intrusos” (cants d’ocells, veus imitant el soroll de l’aigua, sons d’instruments 
musicals...) i repeticions dels mateixos sons amb intensitats sonores diferents.

"Fotos o dibuixos que il·lustrin les diferents situacions enregistrades (dutxa, aixeta, cisterna del Vàter, regadora, tub de
rec, vasos...).

"Fotos o dibuixos que il·lustrin sorolls d’aigua diferents dels enregistrats (torrent, mar, pluja, font...).
"Fotos o dibuixos “intrusos” que evoquin el soroll de l’aigua (piano, arpa, cascavell, ocells...).
"Una caixa per les fotos i les il·lustracions.

Consigna

“Escolteu l’enregistrament i classifiqueu les fotos o il·lustracions. Poseu a la caixa el que us sembli sentir i deixeu a la taula
el que no sentiu.”

Aprenentatges lingüístics

Caracterització d’un so: fort, feble, agut, greu, breu, llarg...

Aprenentatges científics

Aproximació a les característiques del so: intensitat, to, timbre.

Possibles prolongacions 

Enregistraments de sorolls menys familiars (torrent, onades...). Imitacions. Instruments de música (maraques d’aigua, per-
cussions amb vasos més o menys plens). Jocs de sons. Comparació del so d’una gota que cau sobre una tapa, una rajola o
un altre material. Imitació del soroll de l’aigua: efectes sonors.
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SESSIÓ 4. Què fa l’aigua amb altres matèries?
Introducció a la sessió

Diferents productes es barregen amb l’aigua més o menys bé. S’evoquen experiències viscudes, si és possible, a l’escola
(cuina, berenar, neteja): “Què passa quan a l’aigua s’hi posa sucre, xarop, sorra, caramels, enciam...?”. Els alumnes ho expli-
quen amb les seves paraules: “desapareix, es fon, l’enciam no es fon, etc.”.

Material

"4 gerros petits plens d’aigua.
"Entre 12 i 16 pots de vidre amb tapa.
"4 cossis o cubells.
"4 culleretes de cafè, 4 espàtules o culleretes de plàstic de gelat.
"Etiquetes adhesives i un bolígraf.
"Matèries sòlides i líquides: farina, sucre, llavors, caramels, pastissos, tinta, pintura, guix, palletes, paper, terra, sorra, cola,

herba, escorça, cafè soluble, xocolata, llet, plastidecors...

Consignes

“Barregeu un sol producte amb aigua dins un potet. Tanqueu bé el potet abans de sacsejar-lo. Dicteu-me el nom del produc-
te que barregeu perquè pugui escriure’l a l’etiqueta. Feu el mateix amb altres productes. D’un mateix producte en podeu posar
molt en un pot i poc en un altre. En aquest taller no heu de tastar res.”

Paper del mestre

El mestre guia els alumnes amb les seves preguntes (“Les mateixes barreges donen els mateixos resultats?”). Els acompanya
en la seva reflexió, els ajuda a procedir amb cura, a comptar el nombre de espàtules o culleretes de producte que afegeixen
a l’aigua.

Aprenentatges lingüístics 

Tal producte es barreja, tal producte no es barreja2. Aspecte de la barreja obtinguda: tèrbola, clara...

Aprenentatges científics

Primera aproximació a la dissolució i la saturació. Constatació de les condicions lligades a la reproductibilitat (les mateixes
causes produeixen els mateixos efectes): necessitat de dosificar amb cura. Aproximació a la mesura, la dosificació.

Possibles prolongacions

Quan se segueix una recepta (cuina, pasta de sal, preparació de colors a classe de plàstica...) cal respectar les quantitats
indicades.

SESSIÓ 5. Com es fan els glaçons?

Introducció de la sessió

Què passa quan es treuen els glaçons del congelador? Què es pot fer amb els glaçons? Com se’n poden fabricar? 

Material

"Una provisió de glaçons (que només s’han de treure de mica en mica).
"Recipients diferents per fer motlles.
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"Plastilina (per fer motlles o per omplir-los).

Consignes

“Traieu els glaçons, jugueu-hi fent servir les mans i els recipients.”

Una mica més endavant, després de la fase de descoberta lliure: “Podem fabricar glaçons? Amb què? Podem fer servir l’ai-
gua dels glaçons que s’han fos per tornar a fer glaçons?

Paper del mestre

Demanar les hipòtesis i anticipacions dels alumnes: “Com podem fer glaçons? Tindran tots la mateixa forma?”.

Adaptar les consignes a les capacitats dels nens. N’hi ha molts que, a P3, no aconsegueixen fer motlles de plastilina. A
aquests se’ls proposa que utilitzin altres motlles. També se’ls anima a omplir un motlle amb plastilina perquè s’adonin que
un motlle únic dóna com a resultat una forma única, s’ompli de plastilina o s’ompli d’aigua.

Fer que s’adonin de la transformació del gel en líquid. 

Aprenentatges lingüístics 

El glaçó, el gel. Fondre, congelar (polisèmia).

Aprenentatges científics

Primera aproximació als canvis d’estat de l’aigua i la seva reversibilitat.

Possibles prolongacions

La neu: la neu es torna aigua, però a partir de l’aigua no és possible, almenys a l’escola, tornar a fer neu.

SITUACIONS - PROBLEMA PER A P3 O P4 A L’ENTORN DEL TRANSPORT DE L’AIGUA

Quan els tallers d’exploració (lliures i dirigits) es realitzen regularment en el marc dels aprenentatges comportamentals, els
alumnes, fins i tot a P3, adquireixen l’actitud adequada per a l’experimentació i la investigació. Quan l’han adquirit (la condi-
ció és important), es poden enfrontar al que aquí anomenem “situacions-problema”: plantejada una qüestió, els alumnes
temptegen, investiguen, experimenten per trobar una resposta. L’activitat experimental és la que valida, en primera instàn-
cia, els mètodes ideats pels alumnes.

Cada una de les sessions presentades a continuació consisteix a resoldre una situació-problema a l’entorn del transport de
l’aigua des d’un cossi fins a uns cubells més petits. Les consignes són formulades pel mestre (inicialment) i pels mateixos
alumnes, que entenen la lògica de la seqüència de seguida. Després d’una fase de manipulació, les sessions acaben amb
un balanç. En cada cas es precisaran els coneixements que els alumnes poden arribar a adquirir. Finalment, cada sessió
s’allarga amb l’elaboració de dibuixos que els alumnes realitzen individualment i anoten amb l’ajuda del mestre (els nens li
dicten els textos). És interessant fer fotos dels alumnes mentre experimenten: serveixen de suport de les sessions de llen-
gua que es realitzen més endavant. Els dibuixos, als quals es poden afegir aquestes fotos, es recullen en un gran llibre d’ex-
periments que s’elabora de manera col·lectiva i es posa a disposició dels alumnes, que sempre s’hi submergeixen entusias-
mats. Aquestes prolongacions, molt importants, es poden realitzar sistemàticament. 

Amb les mans

És molt important que els alumnes tinguin un contacte físic amb l’aigua. Les manipulacions es comencen a fer sense inter-
mediari.
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Consigna

“Transportar l’aigua que hi ha al gran cossi fins als cubells més petits que hi ha a uns quants metres de distància.”

Exemples de comportaments observats

Sovint els nens se senten desconcertats per l’absència de material. Al principi, n’hi ha que no s’atreveixen a tocar l’aigua. No
saben com posar-s’hi. Després s’animen, agafen l’aigua amb les mans i corren per perdre’n la mínima possible. Acosten el
cubell al cossi amb aigua. Alguns cooperen: un nen aguanta el cubell damunt de l’aigua i l’altre l’omple amb les mans.

Conclusions, estructuració

Els alumnes expliquen el que han fet, les dificultats: “He posat les mans així”; “És difícil”. Formulen les explicacions de les difi-
cultats: “L’aigua se’n va”; “L’aigua s’escorre”; “Les mans tenen forats”.

Amb el material

La posada en pràctica i la consigna són idèntiques a les de l’activitat anterior, però els alumnes poden fer servir diversos
estris més o menys adequats per a l’activitat proposada: regadores, ampolles, vasos, plats, embuts, coladors, ampolles fora-
dades (amb un o més forats)... La llista no és definitiva. Els alumnes poden anar a buscar altres estris pel seu compte. 

Exemples de comportaments observats 

Alguns alumnes persisteixen a utilitzar durant molta estona estris poc eficaços (recipients massa petits). Altres proven d’u-
tilitzar tot el que els cau a les mans, sense reflexionar. Altres s’inclinen ràpidament per mètodes òptims (recipients de mida
adequada). Alguns alumnes agafen el cubell i el submergeixen al cossi.

Conclusions, estructuració

Els alumnes descriuen el que han fet: “Tapar el forat de l’embut amb el dit”, “Posar-nos de dos en dos per tapar tots els forats
de l’ampolla; “Córrer perquè l’aigua no se’ns escapi”.

Després el mestre els convida a formular les raons per les quals alguns estris són més eficaços que altres: “Alguns estris no
funcionen, tenen forats”. Anomenen els estris, els descriuen, els comparen: “Es pot tapar el forat de l’embut, però no es poden
tapar tots els forats del colador”.

Escollir els estris

A Educació Infantil és força habitual que els alumnes utilitzin símbols representatius de l’èxit o el fracàs. En aquest cas apli-
quen els símbols als estris dels que disposen per transportar aigua.

Consigna

“Provar de transportar l’aigua amb aquests estris. Guardar els que funcionin en un cubell i els que no funcionin en un altre.”

Estructuració

Hi ha moltes maneres de prendre nota de les temptatives realitzades (que cal adaptar segons l’edat dels alumnes):

"Selecció de fotos i confecció d’un mural “funciona/no funciona”.
"Individualment: assignar els símbols corresponents a les imatges dels objectes (fotos, dibuixos); alternativa: retallar,

enganxar a la columna correcta; etc.
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I amb menys aigua...?

Després de les nombroses manipulacions, els alumnes han après a escollir els estris més adequats per transportar aigua.
Com a resultat omplen ràpidament els cubells i el nivell d’aigua del cossi disminueix visiblement. Això planteja un nou pro-
blema: els estris que fins ara funcionaven més bé (ampolles, regadores), han deixat de ser pràctics.

Consigna

El problema és objecte d’una formulació amb els alumnes. “Quan hi ha molta aigua, utilitzem aquests estris per buidar el
cossi. Però ara, que gairebé no en queda, n’hi ha uns quants que ja no funcionen. Podem acabar de buidar el cossi fent ser-
vir els estris que tenim?”

Exemples de comportaments observats

Els alumnes troben solucions: agafen els estris més petits, que encara es poden omplir, utilitzen recipients petits per omplir-
ne de més grossos.

Conclusions, estructuració 

Els alumnes anomenen els estris que encara funcionen.

El mestre els ajuda a fer formulacions més completes i lingüísticament complexes. Els alumnes expliquen per què els reci-
pients grans ja no funcionen: “L’ampolla ja no es pot enfonsar al cossi perquè toca al fons”. Justifiquen les seves eleccions: 
“He escollit la cullereta perquè la regadora no anava bé”. Fan comparacions: “La cullera va més bé que la regadora perquè és
més petita”.

Amb aquestes formulacions, els alumnes s’aproximen a la noció de capacitat.

Continuació

L’etapa anterior i les seves conclusions introdueixen el problema següent: “Què es pot quan queda tan poca aigua que cap
dels estris no funciona?

Consigna

“Treure tota l’aigua del cossi i transportar-la als cubells petits.”

Material

A més a més dels estris utilitzats fins aquí (que es conserven perquè els alumnes tinguin, malgrat tot, la possibilitat de tor-
nar-los a provar), es proposen diversos objectes i materials més o menys adequats (baietes, esponges, paper absorbent,
cartró, papers diversos, fulls de paper d’alumini, escombretes, raspadores...).

Exemples de comportaments observats

Hi ha nens que no fan cas del material i utilitzen les mans. Però per l’experiència prèvia que tenen, de seguida s’encaminen
cap a les esponges i baietes. El mestre els anima a fer comentaris i establir comparacions amb experiències viscudes a casa. 

Els empeny a provar tots els estris i materials. S’assegura que els alumnes escorren els materials i veuen que l’aigua en surt.
Això és important perquè entenguin que hi ha entrat.
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Conclusions, estructuració

Els alumnes anomenen els estris i verbalitzen les seves accions: passar l’esponja, apretar... Descriuen el que veuen: “L’aigua
entra a l’esponja; quan apreto, torna a sortir”. Expliquen per què un material és útil o no: “L’aigua no hi entra”; “L’aigua fa malbé
el paper”.

Aquestes activitats donen als alumnes l’ocasió de familiaritzar-se amb la noció d’absorció. Sembla, tanmateix, una mica pre-
matur voler que utilitzin el vocabulari científic (l’esponja absorbeix l’aigua).

Escollir els materials

Si anteriorment han escollit els estris, ara els alumnes escullen els materials (absorbents o no).

Consigna

“Intentar transportar l’aigua fent servir aquests materials. Guardar-los al cubell que correspongui segons si funcionen o no.”

Possibles prolongacions

Activitat de cuina: preparar un tabule per mostrar que hi ha aliments que s’inflen per efecte de l’aigua: “L’aigua entra a la
sèmola i no en torna a sortir”.

Comparar el transport de l’aigua amb el transport de grava: els estris més adequats no són els mateixos. Els alumnes s’apro-
ximen de manera experimental a les diferències entre l’estat líquid i l’estat sòlid. 

Relacionar la mida del recipient, l’esforç necessari i el nombre de viatges que cal fer: “Un recipient gran pesa més però per-
met fer menys viatges; un de petit pesa menys però obliga a fer més viatges”.

Aproximació a la mesura: quants recipients fan falta per omplir un cubell?, etc.

UNA SEQÜÈNCIA PER A P5. APROXIMACIÓ AL FENOMEN DE LA DISSOLUCIÓ

A l’inici de l’Educació Infantil, el nen sap molt bé que un objecte que desapareix de davant dels seus ulls no deixa d’existir. Pot,
per exemple, fer una rebequeria perquè se li torni una joguina que s’acaba de guardar. És com si fos capaç de fer el raonament
següent: “Encara que ja no la vegi, sé que la joguina existeix, no ha desaparegut”. Evidentment, el nen no fa aquest raona-
ment de manera conscient. Tanmateix, es podria dir que domina la idea de la permanència de l’objecte. És incapaç de formu-
lar-la en paraules, però els seus actes ho demostren. Direm que el nen utilitza o posa en pràctica un principi de raonament
conservatiu (conscientment o no). El terme conservatiu remet a la permanència de la matèria i la seva transformació, pro-
pietat fonamental de la física i la química clàssiques (“Res no es crea ni es destrueix”, en paraules de Lavoisier). 

Els objectes només són casos particulars entre les moltes formes de la matèria. Són visibles, posseeixen una forma carac-
terística que no canvia o canvia molt poc. Quan es guarden en un armari, conserven totes les seves propietats. En aquesta
seqüència, ens interessem pel fenomen de la dissolució. Quan es dissol, la matèria canvia d’aparença. Un terròs de sucre dis-
solt en aigua no es veu més. I tanmateix, l’aigua és transparent. Per què no es veu, el sucre? Ha desaparegut? Un adult sap
que, encara que no sigui visible, una substància dissolta no ha desaparegut. El seu sistema cognitiu ha integrat perfecta-
ment el principi de la conservació de la matèria i sap que la seva validesa és general, siguin quines siguin les aparences. 

Cap als 4 o 5 anys, el nen ha adquirit el principi de la conservació per a alguns casos particulars, especialment quan no posa
en qüestió les percepcions immediates. Però per a ell encara no és una propietat general. 
Per ajudar els alumnes a integrar el principi de la conservació fins i tot quan les aparences li són contraries, es pot recórrer
a algunes situacions en les quals els sentits (la vista, el gust) poden servir de recolzament. El gust de l’aigua amb sucre és
un indici (no una prova) de la no desaparició del sucre. La sessió 4 “Què fa l’aigua amb les altres matèries?” de la seqüència
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per a P5 proporciona un exemple d’aprofitament d’aquesta idea. 

La seqüència presentada aquí és molt semblant, però es recolza en el sentit de la vista. Es proposa utilitzar, com a material
experimental, caramels que els alumnes coneixen bé: caramels de xocolata recoberts de sucre (de color blanc) i d’un glacé
de diversos colors. La dissolució d’aquest embolcall exterior de color transmet el color a l’aigua, i això permet realitzar les
activitats proposades i, en una fase de síntesi, posar-les en relació amb el comportament d’altres substàncies (en particu-
lar, de la sal i el sucre manipulats durant els tallers). El sucre, la sal o l’embolcall dels caramels es dissolen en l’aigua; el sucre
i la sal deixen de veure’s, però el seu gust es pot identificar; l’embolcall dels caramels desapareix (ja no es distingeix com a
tal), però el color s’identifica. El punt de suport sensorial (gust, color) i el paral·lelisme que s’estableix entre substàncies dife-
rents pot contribuir a un principi d’adquisició de la noció de dissolució.

Precaució

Els caramels que s’utilitzen són productes alimentaris. Les substàncies dissoltes en aigua no es conserven (es floreixen de
seguida). Per tant, no s’ha d’intentar conservar les solucions, ni tan sols d’un dia per l’altre. Cal fer neteja sistemàticament
després de cada activitat.

Rascar els caramels perquè es tornin blancs

Abans de l’arribada dels nens, el mestre descoloreix els caramels passant-los per aigua i deixant-los assecar. Els deixa
escampats sobre una taula.

Exemple de desenvolupament

Els alumnes troben els caramels i reaccionen a l’acte: “Són blancs!, ja no són de colors!”. El mestre adopta un aire catastro-
fista: “Han robat el color dels caramels!”. Els alumnes no es deixen enredar i ofereixen una explicació immediatament: “Quan
es llepen, es tornen blancs...”.

El mestre explica que no els ha llepat (no seria higiènic) i, amb aire enigmàtic, planteja als alumnes el repte de trobar mane-
res de treure el color dels caramels. Es recullen les hipòtesis. Exemples: escopir-hi al damunt, rascar-los, rentar-los amb
aigua, sabó, “producte rentavaixelles”... S’arriba a un acord per rebutjar algunes solucions (escopir-hi al damunt) i es deci-
deix posar a prova les altres començant per la de rascar. Falta decidir amb què. Es retenen diverses propostes: les ungles,
estisores, forquilles, ganivets, tornavisos, llimes...

Els alumnes s’escarrassen. El mestre fa el mateix que ells, també rasca els caramels, demana reaccions, anima les discus-
sions entre alumnes.

Exemples de reaccions:

- “És difícil”;
- “El color no se’n va”;
- “Jo he pogut, es veu una mica la part blanca”;
- “Se m’ha trencat. Es veuen la xocolata i la part blanca”;
- “El color ha anat a parar damunt la taula”;
- (Mestre) “Sí, les restes de caramel van a parar damunt la taula. De quin color són?”; etc.

El mestre ajuda els alumnes a millorar les seves formulacions (no és el color el que cau a la taula, són les restes acolorides)
i enriquir el seu vocabulari (restes, pols, bocins...).

Desenllaç

Ajudats, si fa falta, per les preguntes del mestre, els alumnes han d’aconseguir formular una frase que expliqui el desplaça-
ment de la matèria: “Rascant, l’embolcall dels caramels es trenca. Els bocins acolorits van a parar sobre la taula”.
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Treure el color, sí, però amb què?

Ara es tracta de provar el segon mètode: treure el color amb aigua, sabó o producte rentavaixelles. L’activitat es fa en un racó
preparat per a l’ocasió. El mestre proporciona el sabó i el producte rentavaixelles quan els alumnes ho demanen i vigila que
les solucions siguin diluïdes.

Exemple de desenvolupament

El mestre deixa que els alumnes facin tempteigs. No intenta que adoptin un procés metòdic, seria prematur al començament
del taller. Els ajuda a identificar les diferents fases de la descoloració: la capa exterior acolorida es dissol, després es dissol
la part blanca. Si l’operació es prolonga, s’arriba al cor de xocolata del caramel, la dissolució del qual tenyeix immediatament
l’aigua d’un color marró fosc.

Tots els nens aconsegueixen descolorir els caramels. També s’adonen que l’aigua perd el seu color transparent. “Es torna
bruta”. De fet, la dissolució dels colorants de tots els colors dels caramels dóna com a resultat un color marró gens atractiu... 

Els alumnes s’ho passen molt bé realitzant l’activitat, tot i que, com és natural, manipulen sense seguir cap mètode. Utilitzen
i barregen tots els productes, però no saben si una solució és més eficaç que una altra. Llavors, Es decideix, per realitzar
assaigs més metòdics, es decideix definir tres espais de treball: en el primer, només es fa servir aigua; en el segon, aigua
sabonosa; en el tercer, aigua barrejada amb una mica de producte rentavaixelles. Els alumnes passen per tots tres punts.

Desenllaç

Els alumnes formulen les seves observacions adoptant un vocabulari apropiat (acolorit, descolorit): els caramels s’han des-
colorit; l’aigua s’ha acolorit; l’aigua s’ha tornat de color marró. Al final, es tracta que quedi ben establerta la correlació entre la
descoloració dels caramels i la coloració de l’aigua: l’aigua s’ha acolorit perquè els caramels s’han descolorit. 

Acolorir l’aigua d’un to determinat

Exemple de desenvolupament

El mestre recorda l’activitat precedent i posa l’accent en el color de l’aigua. D’on ve el color marró? No falten opinions: “És bru-
tícia”; “És perquè no ens hem rentat les mans”; “És la xocolata que hi ha dins”; etc. En aquest estadi, els alumnes no entenen,
en general, que el color marró vingui de la barreja de tots els altres colors. La primera etapa consisteix a verificar les diverses
hipòtesis.

Tothom va a rentar-se les mans.

Es retiren els caramels un cop descolorits, abans que es vegi la xocolata.

L’aigua obtinguda és més clara, però el color encara és d’un to marronós.

El mestre modifica el problema una mica: “I si volguéssim obtenir aigua groga, com ho podríem fer?”. Les respostes s’enca-
minen ràpidament cap a la idea esperada: “Només hauríem de fer servir caramels grocs”.
Els alumnes separen els caramels per colors i van a rentar-los en potets transparents. Al final de les activitats, els potets 
s’agrupen i es valida la hipòtesi inicial.
Desenllaç

Es recorda la conclusió de la vigília: els caramels es descoloreixen i, al mateix temps, l’aigua s’acoloreix. Ara es completa: si
els caramels són vermells, l’aigua s’acoloreix de vermell. Si es barregen caramels de tots colors, l’aigua s’acoloreix de marró.

A P5 els alumnes poden, en general, relacionar aquesta conclusió amb les barreges de pintura: descolorint caramels grocs i
caramels blaus, potser s’obtindria aigua verda... Per descomptat, és important verificar aquestes hipòtesis si s’arriben a for-
mular.
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Comparar sucre, sal, caramels i altres matèries

Durant els tallers dedicats a l’aigua i realitzats durant el mateix període els alumnes han barrejat substàncies diverses amb
aigua. Han constatat que algunes “es barregen3” i altres no. Han pogut observar, a simple vista i a vegades amb lupa, tros-
sets de sucre que “desapareixien” dins l’aigua. Se’ls ha suggerit que tastessin l’aigua per adonar-se que el sucre, per bé que
invisible, no havia desaparegut. Però amb una ocasió no n’hi ha prou perquè els coneixements assolits es mantinguin. Les
activitats realitzades amb els caramels permeten tornar a treballar la noció de dissolució, enriquir-la amb altres exemples i
estructurar-la millor.

Exemple de desenvolupament

El mestre prepara diverses matèries en recipients apropiats: sal, sucre en pols, caramels com els de l’activitat anteriors, llet
en pols. Cada alumne disposa, a més, de petits recipients transparents plens d’aigua. Els alumnes comencen a rascar els
caramels per obtenir restes acolorides. A continuació, barregen cada substància amb aigua i observen què passa. El mes-
tre els anima a expressar-se: “Què és igual?, què no és igual?”.

Desenllaç

Les discussions i reformulacions es resumeixen en les idees següents.
"Al principi, es veuen els grans de sal, de sucre, les restes acolorides dels caramels, la pols de la llet. A continuació, ja no 

es veuen.
"Pel que fa al sucre i la sal, no es veuen però, si l’aigua es tasta, se’n nota el gust.
"Pel que fa a les restes dels caramels, es veu el color i, si l’aigua es tasta, se’n nota una mica el gust.
"Pel que fa a la llet en pols, es veu el color blanc.

És difícil anar més enllà i convèncer els alumnes de la conservació de la matèria. A Educació Iinfantil, el pes de la percepció
immediata supera qualsevol altre argument. La construcció cognitiva de la conservació de la matèria continuarà a Educació
Primària. Llavors es podrà, per exemple, recuperar les substàncies dissoltes per evaporació. I no serà fins a Cicle Superior
que la majoria d’alumnes assoliran els raonaments conservatius estables que s’aprofitaran a educació Secundària.

CONDICIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES

L’objectiu general és aconseguir que l’alumne adopti una actitud d’“investigador”. Per aconseguir-ho, els tipus d’activitats
evolucionen al llarg de l’any amb l’objectiu que l’alumne desenvolupi, de manera progressiva, els comportaments indispen-
sables per participar en veritables tallers científics amb autonomia suficient.

Progressió dels tipus d’activitats

Exploració lliure; exploració dirigida, amb consignes del mestre sobre la tasca que cal realitzar i les observacions que cal fer;
tempteig experimental per investigar propietats més concretes; confrontació amb situacions de recerca que inclouen
assaigs, errors i comunicació entre alumnes.

Els objectius comportamentals es desenvolupen principalment a través dels tallers d’exploració lliure i dirigida. Més enda-
vant, els objectius científics poden assolir-se de manera més eficaç a través d’activitats més obertes (tempteig experimental
i situació de recerca). El desenvolupament s’ha de pensar per a tot un any. És possible implicar els alumnes en recerques
des de P3 (vegeu, per exemple, la secció “Situacions-problema per a P3 o P4 a l’entorn del transport de l’aigua”).

Observacions sobre els objectius comportamentals 

Respectar els companys i l’organització del grup. Respectar les normes de seguretat i higiene. Controlar les pròpies accions.
Progressar de manera autònoma en l’entorn senyalitzat pel mestre. Acceptar l’entrada en un procés d’aprenentatge; realit-
zar cada tasca fins a la seva conclusió; acceptar tornar a començar; saber concentrar-se; cercar el rigor. Acceptar els altres,
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3. Terme utilitzat amb els alumnes en lloc de “es dissolen”.



comunicar-s’hi, fer propostes, explicar o mostrar troballes, ajudar i acceptar ser ajudat...

Paper del mestre

La presència del mestre no es constant en cada un dels tallers. Els d’exploració lliure i exploració guiada demanen una pre-
sencia menor. A principi de curs, quan els alumnes són menys autònoms, és quan aquests tallers són més oportuns.

Quan es confronta els alumnes amb tasques més complexes i, més endavant, amb situacions en què han de fer recerca i
tempteigs, la presència del mestre es fa més necessària per guiar-los i rellançar les activitats amb noves preguntes. Si durant
el primer període de l’any els alumnes han adquirit una autonomia suficient, el mestre pot organitzar tallers autònoms i ani-
mar o fer avançar els alumnes en situacions particulars.

Aprofitament

Les sessions acaben amb unes conclusions. S’intercanvien les troballes i es comparen les solucions experimentades. És un
moment important per a l’aprenentatge lingüístic (adquisició d’un vocabulari precís, formulacions exactes). Per als alumnes
d’educació infantil, el més fàcil és verbalitzar les accions (faig això, després faig això altre...). És útil ajudar-los a sortir de si
mateixos i formular proposicions més generals sobre l’objecte, matèria, fenomen o propietat (l’aigua és així; es comporta d’a-
questa manera...). Complementària de l’experiment, la verbalització és necessària per assolir els primers coneixements cien-
tífics. Els testimonis visuals i escrits (murals, fotografies, dibuixos, textos dictats a l’adult...) prolonguen i completen les con-
clusions i també contribueixen a l’aprenentatge.

Precaucions

Les exigències de seguretat fan indispensable una vigilància especial per part del mestre, que vetllarà, especialment, per pre-
venir els alumnes dels riscos de manipular aigua, glaçons (dels quals vigilarà que la temperatura no sigui massa baixa) i pro-
ductes no consumibles. 

FONTS
Treballs experimentats a l’escola de les Acaces, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a la classe de P4 de l’escola Martin Luther King,
Vaulx-en-Velin (Rhône), i a la classe de P5 de l’escola de la Jonchère, Seynod (Haute-Savoie). / Part de la seqüència està inspirada en els
continguts de dos llocs web: www.ac-grenoble.fr/savoie/Disciplines/Sciences/Index.htm i www.innopale.org

SELECCIÓ INDICATIVA DE LLOCS WEB

Per als mestres

"Dos vídeos que es poden trobar als CRP:
L'aigua, Generalitat de Catalunya, Dept. d'Ensenyament, 2001. Un titella explica una experiència sobre l’aigua per 
a Educació Infantil.
Aigua i mescles, Circulo didattico di Roma, 1994. Propostes d’activitats per a Educació Infantil.

"Lloc web de les escoles d’Educació Infantil amb moltes idees per treballar amb elements de la naturalesa (fer clic a “Els  
infants i la natura”):
www.xtec.es/~ccols

"Algunes experiències escolars sobre l’aigua:
www.xtec.es/~mpedreir/escola.htm 
www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/infantil/tallers0304/barreges.htm    
http://centros3.pntic.mec.es/cp.la.canal/agua/experim.htm

"Document sobre l’aigua per als mestres:
http://www.xtec.es/cdec/primaria/pdf/mat_act/aigua.pdf (en català)
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