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RESUM 

 

Aquest treball és una contribució a la millora de l’alfabetització científica dels docents             

i el futurs docents de l’etapa educativa de primària en forma de plana educativa en línia. La                 

plataforma (https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies) és un espai digital on es faciliten         

tot de recursos aplicables a l’aula juntament amb els continguts científics que van una mica               

més enllà del que estableix el currículum de les Illes Balears però que són del tot necessàries                 

per impartir l’assignatura de ciències naturals de manera adient. 

 

 

Paraules clau: Educació Primària, Metodologia, Ciències naturals, Recursos, Docència,         

Química. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This assignment is a contribuition to the improvement the scientific alphabetization of            

actual and future teachers in primary school using an online educational site. Therefore, the              

platform (https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies) is a digital space where many        

resources suitable for the classroom are available along with the scientific contents, which go              

a little beyond what is established in the curriculum of the Balearic Islands, but that are really                 

needed to teach natural sciences properly. 

 

 

Key words: Primary Education, Methodology, Natural Sciences, Chemistry, Resources,         

Teaching. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball va destinat a oferir un complement a la formació dels docents que han               

d’impartir l’assignatura de ciències naturals. Al llarg del meu període estudiantil com a             

alumna del grau en educació primària he pogut observar que la major part dels futurs docents                

tenen mancances en relació a l’ensenyament de les ciències. Això, segurament, es deu al fet               

que gran part dels estudiants de magisteri accedeixen al grau a partir de batxillerats              

humanístic, social i en menor proporció, de l’artístic. D’aquesta manera, tot i tenir amplis              

recursos didàctics, han de fer un gran esforç per suplir les necessitats en relació als continguts                

de ciència i la seva metodologia específica. Aquest treball va encaminat a reduir aquesta              

mancança.  

 

Per altra banda, em vaig plantejar si aquestes mancances s’acaben reduint al llarg de              

la trajectòria professional dels mestres a les aules. Al cap i a la fi, molts de nosaltres haurem                  

d’impartir l’assignatura de ciències naturals a les aules de primària tot i haver cursat una               

especialització diferent. Arran d’aquesta pregunta, vaig decidir comparar els nivells de           

coneixements, tant dels alumnes de magisteri com dels docents en actiu per poder oferir              

recursos didàctics als dos sectors de la docència. 

 

La meva proposta consisteix a obrir un espai en línia on hi puguin trobar material i                

activitats didàctiques així com les orientacions metodològiques pertinents. Allà s’hi poden           

trobar un conjunt de propostes d’activitats acompanyades de les explicacions encaminades al            

docent perquè aquest pugui dur a terme la seva tasca. Aquesta eina digital anirà en constant                

creixement gràcies a les meves aportacions i a l’intercanvi de coneixements entre els docents              

que la facin servir mitjançant una plataforma que permeti el debat constant. 
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1.1 Justificació  

 

La idea sorgeix d’aquesta simple pregunta: És necessària una alfabetització científica           

pels futurs docents? Tal com he senyalat abans, la majoria dels estudiants de magisteri              

accedeixen a aquests estudis des dels batxillerats als quals etiquetam “de lletres”. Existeix             

doncs, una dualitat entre les lletres i les ciències. Això no obstant, el món que ens envolta no                  

fa tal distinció i l’ensenyament bàsic ha de permetre el desenvolupament integral dels             

alumnes de primària. El mateix currículum estipula que els estudiants han d’adquirir un             

seguit de coneixements en relació a les ciències i així doncs, com és possible ensenyar allò                

que el mateix docent desconeix?  

 

De totes maneres, és evident que allò que realment interessa al docent és tenir un               

seguit de recursos aplicables a l’aula i per tant, una font d’informació exclusivament teòrica              

no atreu els mestres per a l’ensenyament a primària. Així doncs, és necessari que aquest               

projecte ofereixi diferents models d’activitats didàctiques acompanyades de la part teòrica           

que les defineix. 

 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la part de metodologia. Tota proposta               

didàctica ha de seguir unes directrius en relació a la metodologia més convenient per a cada                

cas. En aquest sentit, l’ensenyament de les ciències experimentals, com el seu nom indica,              

parteixen de l’experimentació per part de l’aprenent i per això hi dedicarem un apartat del               

treball per definir quina és la manera més adient per al seu ensenyament. 
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1.2 Objectius 

 

Està clar que si el currículum de les Illes Balears (IB) contempla aquests continguts,              

la nostra tasca com a docents és la de proporcionar la formació adient als nostres alumnes.                

Així doncs, els objectius d’aquesta proposta són evidents: 

 

Objectius Generals 

 

- Facilitar recursos didàctics als docents 

- Oferir formació complementària als nous docents en relació a la ciència           

experimental 

- Crear un espai de debat entre mestres 

 

Objectius Curriculars 

 

Tot i que el projecte va destinat a facilitar recursos als docents, cal tenir en compte                

quins són els objectius que estipula el currículum de les Illes Balears per a l’àrea de ciències                 

naturals. Com aquesta proposta recull un seguit d’activitats diverses relacionades amb l’àrea            

de química, cal especificar quins són els objectius específics que determina el currículum de              

les Illes Balears i que nosaltres treballarem. 

 

1. Iniciar l’activitat científica, utilitzant les diferents fonts d’informació (directes,         

textos...), fent ús de les noves tecnologies per seleccionar informació, simular           

processos, com a instruments per aprendre i compartir coneixements i presentar           

conclusions. 

2. Respectar els hàbits de salut i de prevenció de malalties i accidents, i comportar-s’hi              

d’acord per evitar els efectes nocius de conductes irresponsables que poden           

perjudicar-la. 

3. Identificar els avenços de la ciència que milloren la salut. 

4. Observar els éssers vius i la seva relació amb el medi. 
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5. Analitzar els beneficis i riscos de les tecnologies i la ciència valorant la seva              

contribució a la millora de les condicions de vida de les persones. 

6. Estudiar i classificar materials segons les propietats, i observar i fer experiments per             

entendre les característiques d’alguns fenòmens. 

7. Participar en treballs d’investigació relacionats amb aspectes rellevants de les ciències           

naturals. 

 

 

2. MARC LEGISLATIU 

 

Tot model educatiu ha de tenir en compte quin marc legislatiu que determina el seu               

desenvolupament. Per això dedic aquest espai a exposar el context legislatiu que marca les              

propostes didàctiques que formen part de la meva proposta en relació al context històric i al                

que estipula el currículum segons la normativa vigent. 

 

2.1. Legislació vigent 

 

Per contextualitzar el nostre model actual cal esmentar breument el conjunt de lleis             

precedents a la LOMCE actual. Els sistemes educatius nacionals sorgeixen a Europa a             

principis del segle XIX arran de la Revolució Francesa. A Espanya, la Constitució de 1812               

incorpora la idea de l'educació com un entramat en l'organització, finançament i control ha              

d'intervenir l'Estat, amb el que se sentin les bases per a l'establiment del sistema educatiu               

espanyol. No obstant això, la seva concreció definitiva culmina amb l'aprovació, el 1857, de              

l'anomenada Llei Moyano. 

 

Seguint els esdeveniments que caracteritzen la nostra història, hem anat canviant de            

model educatiu de manera que hem viscut constants reformes educatives. Des dels inicis del              

nostre sistema democràtic actual, s’aprova la constitució del 1978 l'article 27 de la qual va               

marcar els principis generals de tota la legislació actual en matèria educativa.  
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Actualment es recullen al bolletí oficial de l’estat (BOE) el següent conjunt de lleis i               

decrets que regulen el nostre sistema educatiu: 

 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación              

Profesional 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico               

de la Educación Primaria. 

 

Així, a dia d’avui ens regim per la normativa establerta segons la Llei Orgànica              

d’Educació o LOE (2006) que ha estat modificada per la posterior Llei Orgànica de Millora               

de la Qualitat Educativa o LOMQE (2013). Aquesta llei simplifica el contingut del             

currículum i reforça els aprenentatges instrumentals i competencials. 
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Les competències en relació a les institucions en l’àmbit educatiu es distribueixen tal             

com es mostra a aquesta taula: 

 

 Govern Autonomies i 
Administracions Centres 

Assignatures 
generals 

Ordre general del sistema 
educatiu 
 
Homologació dels títols 
 
Establir continguts 
 
Estàndards 
d’aprenentatge 
 
Horari mínim 

Complementar els 
continguts propis de 
l’autonomia 
 
Horari màxim 
 
Determinar càrrega 
horària 

Oferta formativa 
 
Implantar metodologies 
pròpies 

Assignatures 
de lliure 

configuració 

 Establir continguts 
 
Estàndards 
d’aprenentatge 
 
Horari mínim 
 
Metodologia 

Oferta formativa 
 
Implantar metodologies 
pròpies 
 
Determinar càrrega 
horària 

Avaluació a 
final d’etapa 

Disseny i continguts de 
les proves 
 
Criteris d’avaluació 

Proves IAQSE 
 
Gestió dels resultats a 
través del GESTIB 

Establir mètodes 
d’avaluació propis 

Taula 1: Resum de competències administratives. Elaboració pròpia a partir del BOE: núm. 106, de 4 de mayo                  

de 2006 Referencia: BOE-A-2006-7899. 

 

Ara bé, degut a la nostra condició de ciutadans de les Illes Balears, ens cal dedicar                

especial atenció a la normativa a nivell autonòmic. Aquesta es troba recollida al bolletí oficial               

de les Illes Balears (BOIB). Citant el Decret 67/2008, de 6 de juny, en relació a les                 

disposicions generals, la Llei educativa “estableix les bases legals sobre les quals se sustenta              

el sistema educatiu i n’estructura les línies fonamentals sobre tres principis: l’exigència de             

proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans, la necessitat que tots els              

components de la comunitat educativa col·laborin.” 
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2.2. Concreció al currículum de les Illes Balears 

 

En relació a l’ensenyament de les ciències naturals, el currículum de les Illes Balears              

estableix els objectius, continguts, estàndards i criteris d’avaluació propis de l’àrea. Tal com             

menciona aquest document, “el currículum de l’àrea de ciències naturals tracta de posar les              

bases perquè els alumnes entenguin el món natural que els envolta i puguin comprometre’s a               

tenir-ne cura i conservar-lo, i ajudar-los a comprendre els fenòmens naturals i a desenvolupar              

actituds, valors i competències per a la feina individual i en equip, fent servir els mitjans                

tecnològics que estan al seu abast.” 

 

Aquesta visió generalista de les ciències es basa en un context real on les ciències no                

es troben desglossades en varies disciplines. Així doncs, els docents han de tenir la formació               

necessària per treballar tots els continguts que es recullen en aquest document. 

 

Així mateix, el currículum concreta els continguts en 5 blocs: 

 

1. Iniciació a l’activitat científica: Planteja la necessitat social d’educació         

científica 

2. L’ésser humà i la salut: Inclou el coneixement del cos humà i les seves              

funcions. 

3. Els éssers vius: Orientat al coneixement, respecte i estima pels éssers vius en             

tota la seva diversitat. 

4. Matèria i energia: Continguts relatius als fenòmens físics, les substàncies i els            

canvis químics 

5. Tecnologia, objectes i màquines: Presenta els avenços científics com a present           

i futur de la societat 
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En relació a l’ensenyament de la química, el currículum hi dedica atenció en relació al               

que determinen el bloc 1 i 4 de manera que estableix els següents continguts a treballar: 

 

Bloc 1: Iniciació a l’activitat científica 

 

Primer cicle 

 

- Aproximació a alguns experiments    

senzills.  

 

- Utilització de diverses fonts    

d’informació (llibres i materials    

propis de ciències naturals).  

 

- Feina individual i en grup.  

- Utilització de les TIC per cercar i       

seleccionar informació. Hàbits de    

prevenció de malalties i accidents a      

l’aula i al centre.  

 

- Desenvolupament d’hàbits de   

treball, esforç i responsabilitat.  

 

 

Segon cicle 

 

- Iniciació a l’activitat científica.  

- Aproximació experimental a algunes    

qüestions.  

- Utilització de diverses fonts de     

informació (directes, llibres).  

- Lectura de textos propis de l’àrea. 

- Utilització de les TIC per cercar i       

seleccionar informació, simular   

processos i presentar conclusions.  

- Hàbits de prevenció de malalties i      

accidents a l’aula i al centre. 

 

- Utilització de diversos materials,    

tenint en compte les normes de      

seguretat. 

- Treball individual i en grup. 

- Tècniques d’estudi i de feina. 

- Desenvolupament d’hàbits de   

treball. 

- Esforç i responsabilitat. 

- Planificació de projectes i    

presentació d’informes. 

- Elaboració de projectes. 
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Bloc 4: Matèria i energia 

 

Primer cicle 

 

- Estudi i classificació d’alguns materials     

segons textura, color, forma... i utilitat      

d’alguns productes o materials per al      

progrés de la societat. 

- Identificació de fonts i usos d’energia. 

- Observació de la intervenció de     

l’energia en els canvis de la vida       

quotidiana. 

- Observació i anàlisi del comportament     

dels cossos davant la llum i la calor        

(descomposició de la llum, reflexió,     

refracció…). 

- Identificació de mescles en alguns     

aliments, productes o objectes de la      

vida quotidiana. 

- Planificació i realització d’experiències    

senzilles per estudiar les propietats de      

materials d’ús comú. 

- Utilitat d’alguns productes i materials     

per a la societat.  

 

Segon cicle 

 

- Estudi i classificació d’alguns    

materials segons les propietats.  

- Utilitat d’alguns avenços, productes    

i materials per al progrés de la       

societat.  

- Diferents procediments per mesurar    

la massa i el volum d’un cos.  

- Explicació de fenòmens físics    

observables en termes de diferències     

de densitat. La flotabilitat en un      

líquid.  

- Planificació i realització   

d’experiències diverses per estudiar    

les propietats de materials d’ús comú      

i el seu comportament davant la      

llum, el so, la calor, la humitat i        

l’electricitat.  

- Observació d’alguns fenòmens de    

naturalesa elèctrica i els seus efectes      

(llum i calor).  
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- Concepte d’energia.  

- Diferents formes d’energia.  

- Utilitat d’alguns avenços, productes    

i materials per a la societat.  

- Separació de components d’una    

mescla mitjançant destil·lació,   

filtració, evaporació o dissolució.  

- Reaccions químiques: la combustió,    

l’oxidació i la fermentació.  

 

El desenvolupament de la funció docent ha de tenir en compte tots aquests aspectes i               

així, formant comunitat dins el sistema educatiu, facilitarem la tasca dels nostres aprenents             

per tal de desenvolupar els seus coneixements teòrics, pràctics i competencials. 

 

 

3. MARC PEDAGÒGIC 

 

Cal dedicar aquest espai a parlar de les característiques pròpies de l’ensenyament            

competencial a les aules. D’aquesta manera parlarem, per una banda, de les consideracions             

pedagògiques pertinents i per altra, de la importància de l’alfabetització científica dels            

docents. 

 

3.1. Didàctica de les ciències 

 

Tot docent aspira a transmetre un seguit de coneixements que s’adquireixen per            

l’alumne seguint un model d’aprenentatge significatiu. Això implica que aquest aprenentatge           

esdevé de manera sòlida i perdurable en la memòria de l’alumnat. 

 

El model d’aprenentatge significatiu neix de les teories de David P. Ausubel que             

considerava que tal aprenentatge és possible quan l’ensenyament adopta un caràcter no            

arbitrari i substancial. Aquestes idees tenen molt en comú amb les de l’aprenentatge social de               

Vigotsky i la seva teoria en relació a la zona de desenvolupament pròxim de l’alumne. Això                

implica que hem de partir del que l’alumne coneix per tal d’establir relacions fermes entre els                

diferents aprenentatges. Tots aquests conceptes ens serveixen de precedents per definir el            

concepte de constructivisme. 
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El constructivisme doncs, és un corrent pedagògic que defensa el fet que, per tal que               

l’aprenentatge sigui significatiu, l’alumne ha de construir el coneixement que va adquirint            

mitjançant models, exercicis, connexions amb les idees prèvies, la resolució de problemes i el              

treball experimental. 

 

Aquesta no és una tasca senzilla i cal tenir en compte molts aspectes per tal de fer-la                 

efectiva. Tal com destaca A. Ballester (2007), el mapa conceptual de Novak és considerat              

com un dels instruments pels docents més eficaços per garantir l’aprenentatge significatiu. En             

aquest mapa conceptual s’hi recullen diverses variables que fan referència al mètode            

constructivista i resulten determinants a l’hora d’assolir el nostre propòsit. 

 

1. El treball obert: Per poder treballar amb alumnes diferents. 

2. La motivació: Per millorar el clima de l’aula i tenir l’alumnat interessat en el treball. 

3. El medi: Per relacionar-lo amb l’entorn. 

4. La creativitat: Per potenciar la imaginació i la intel·ligència. 

5. El mapa conceptual: Per relacionar i connectar els conceptes. 

6. L’adaptació curricular: Per a l’alumnat de necessitats especials 

 

El constructivisme dedica especial atenció sobre el punt 5: Mapes conceptuals. A.            

Ballester (2007) diu que aquests són l’instrument més útil per assolir l’aprenentatge            

significatiu, ja que els conceptes que es presenten a l’alumnat hi estan connectats amb una               

coherència interna i connexió adequada de manera que eliminan el factor d’arbitrarietat de             

l’ensenyament. 
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De totes maneres, cal tenir presents totes les variables per tal de no perdre la visió                

global de l’ensenyament el qual ha de respondre a totes les necessitats reals de l’alumnat. A                

més, totes les variables estan relacionades entre si tal com s’aprecia a aquest esquema que               

mostra el mateix A. Ballester (2007): 

 

 
Figura 1. Mapa conceptual. Ballester, A. (2007) Aprenentatge significatiu. 

 

 

3.2. Albabetització científica 

 

Arribats a aquest punt cal explicar a què ens referim quan parlam d’alfabetització. El              

diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix alfabetitzar  de la següent manera: 

 

1. [N1 V N2] Ensenyar a llegir i a escriure. L'escolaritat elemental obligatòria només              

té sentit si l'ensenyament del primer grau és gratuït (igualment que la seva extensió als grups                

adults per  alfabetitzar ).  [Vallverdú (1974) [T]: 37, p. 20]i. 
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I en fa les següents derivacions: 

 

1. alfabetització f. (procés 6) procés d'~, treball d'~ . Les activitats educatives en              

aquest camp són diverses: catequesi, alfabetització d'adults, educació artesanal, promoció de           

la cultura popular [...], etc.  [CCV (1977): 26, p. 81]i (acc. 1).  

 

Si partim d’aquesta definició, el fet d’alfabetitzar en l’àmbit de les ciències consisteix             

a educar en relació a aquesta àrea ensenyant les bases d’aquesta disciplina. Ara bé, perquè és                

necessària? L’alfabetització científica ens permet entendre millor el món que ens envolta, ens             

permet desenvolupar destreses per a la vida quotidiana tals com elegir quins productes             

comprar, ajuda a desenvolupar l’esperit crític i ens permet prendre consciència en relació a              

alguns temes polèmics de la nostra societat, formant una opinió pròpia i, d’acord amb              

aquesta, podrem actuar per millorar-la. 

 

Arillo Aranda, M.; Martín del Pozo,R. i Martín Puig, P. (2015) destaquen un seguit              

de competències que són necessàries per al docent que imparteix l’ensenyament de les             

ciències a les escoles 

 

- Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals            

(Física, Química, Biologia y Geologia). 

- Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències 

- Plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències a la vida quotidiana. 

- Valorar les ciències com a tema cultural. Reconèixer la mútua influència entre            

ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes          

pertinents, per procurar un futur sostenible. 

- Desenvolupar i avaluar continguts curriculars mitjançant recursos didàctics adients i          

promoure l’adquisició de les competències bàsiques en els alumnes d’educació          

primària. 
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Per altra banda, la qüestió és “com ensenyar aquests continguts?” Al currículum            

apareixen en termes molt generals aquells continguts acadèmics que s’han d’impartir           

relacionats amb aquest camp. Per això, sovint sorgeixen dubtes quant al seu ensenyament.             

Quina és la millor manera? Fins a quin grau hauríem d’aprofundir? Quina relació hi tenen               

amb les competències bàsiques? etc. 

 

Hi ha moltes maneres d’ensenyar qualsevol contingut a les aules d’educació primària.            

Una d’elles és seguir allò que ens marca un llibre de text aplicant una metodologia               

memorística sense cap connexió amb l’experimentació. També hi ha casos en què la didàctica              

de les ciències vol partir d’una metodologia més pràctica però acaben seguint una llista              

d’instruccions establerta de manera que l’alumne actua sense fer cap tipus d’anàlisi ni             

raonament envers el perquè dels resultats.  

 

De totes maneres, tant un model com l’altre tenen mancances. La realitat exigeix que              

els dos enfocaments ens aportin el millor de si mateixos de manera que l’aprenentatge més               

formal, vagi acompanyat d’una experimentació guiada però significativa on l’alumne és           

creador de coneixement, protagonista del seu propi aprenentatge i capaç, també, de retenir a              

la memòria allò que ha après. 

 

Aconseguir tot això resulta complicat. Perquè els nostres alumnes adquireixin          

conceptes bàsics així com procediments i actituds de treball, capacitat per predir determinats             

esdeveniments i explicar els fenòmens en els quals es basen, cal que el docent disposi de les                 

eines adequades. En aquest sentit, podem afirmar que requerim una alfabetització científica            

per als mestres per poder-la transmetre als nostres alumnes en menor o major mesura i, per                

altra banda, fomentar l’interès per la ciència i poder gaudir d’ella. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) no consisteix exclusivament al disseny de cap              

unitat didàctica o altres propostes encaminades directament a les aules. En aquest cas, es              

pretén donar eines als docents que tenen alguna mancança en relació als seus propis              

coneixements de ciències i per tant, poden tenir dificultats a l’hora d’impartir les assignatures              

que hi estan relacionades.  

 

De totes maneres, el docent que no domina els conceptes relacionats amb la ciència i,               

per tant, necessita l’alfabetització científica, no es sentirà atret per un cúmul de dades i               

informacions que li resulten alienes. El que els docents reclamen, són eines pràctiques i              

aplicables per treballar directament amb els seus alumnes. Per aquest motiu, la meva proposta              

pretén fer front a aquest desafiament i oferir un conjunt de tasques didàctiques acompanyades              

de les explicacions científiques que s’amaguen darrere cada experiment. 

 

Pel que fa a la metodologia que cal aplicar a les aules, cal saber que aquesta ha de ser                   

dinàmica i ha de promoure la participació activa dels alumnes. L’estudi de les ciències              

naturals es dedica als factors que influeixen en el nostre entorn i per això resulta molt més                 

efectiu que l’aprenentatge tengui, com a punt de partida, aquest entorn on es desenvolupen els               

nostres alumnes. A més, a les sessions han de poder experimentar, interactuar i relacionar els               

diferents conceptes formals amb la realitat pràctica. Això no obstant, al llarg de la meva               

preparació acadèmica per formar part del col·lectiu educatiu, he pogut observar que sovint, es              

transmeten aquests coneixements de manera teòrica, a partir de paraules de determinats autors             

que, tot i ser absolutament fiables, esdevenen alienes a la realitat dels alumnes i això dificulta                

la seva comprensió. 

 

4.1. Competències bàsiques 

 

Tal com estipula el currículum d’ensenyament, l’adquisició de competències és un           

dels objectius bàsics de l’educació primària. Aquestes es treballen a totes les àrees curriculars              

i per tant, les nostres propostes han d’estar pensades per al desenvolupament integral dels              

nostres alumnes facilitant la seva adquisició i millora constant d’aquestes capacitats. 
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- Aprendre a aprendre 

 

L’etapa escolar ha de servir per desenvolupar destreses que serveixin per al seu             

desenvolupament permanent i en aquest sentit, el docent ha d’ensenyar les estratègies            

necessàries perquè siguin capaços d’aprendre per si mateixos de cara al futur. En aquest              

sentit, al meu espai digital, s’hi troben propostes pensades perquè els alumnes participin en el               

disseny de l’experiment orientant-los perquè desenvolupin la capacitat d’aprendre ells sols. 

 

- Competència en comunicació lingüística. 

 

L’ésser humà és un animal social i, per tant, aprendre és una activitat social.              

Construïm el pensament en les interaccions amb les altres persones i, en aquest sentit, els               

docents hem de promoure el desenvolupament d’aquesta competència facilitant gran          

diversitat de recursos i estratègies per fer efectiva la comunicació entre altres membres de la               

comunitat. Al mateix temps, les habilitats lingüístiques donen forma als pensaments de            

manera que cal treballar-les per la formació interpersonal i intrapersonal.  

 

Comunicar és fonamental per a la comprensió significativa de les informacions i la             

construcció de coneixements cada vegada més complexos. Això no és diferent per molt que              

nosaltres parlem de ciències. Aquesta disciplina té un vocabulari específic que cal treballar,             

adaptat al nivell adient, per tal d’aconseguir que els nostres alumnes tenguin un discurs              

correcte i coherent. 

 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

 

La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que              

sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines              

matemàtiques pot ser un instrument eficaç. Aquesta competència adquireix realitat i sentit en             

la mesura que els elements i raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a             

situacions quotidianes.  
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Explorar, experimentar, formular preguntes, verificar hipòtesis, planificar i        

desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de            

formació de l’alumnat. Així doncs, amb propostes com aquesta, contribuïm al           

desenvolupament d’aquesta competència 

 

- Competència digital. 

 

Aquesta competència és important i de cada vegada es fa més evident. Els             

aprenentatges necessiten l’ús de distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies            

de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i              

comunicar-se. Cal educar, no només en el bon ús de les eines tecnològiques de les quals                

disposam sinó a analitzar i a interpretar de manera crítica les informacions que obtenen de               

l’ampla xarxa. 

 

El suport digital on es desenvolupa aquesta proposta permet treballar aquesta           

competència. A més a més, alguns dels recursos que es troben a la meva plana web, poden                 

servir de model perquè els alumnes elaborin el seu propi material digital. 

  

- Competències socials i cíviques. 

 

Com a éssers socials que som, hem d’educar a les noves generacions en el respecte               

per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la            

institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament              

de projectes en comú afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i               

solidàries. 

 

Treballant en grups heterogenis, fomentam aquestes actituds entre els nostres alumnes           

i, tenint això en consideració, hi trobam diverses propostes pensades per dur a terme amb               

grups cooperatius. 
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- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 

 

La capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar endavant les             

accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals. L’autonomia i la            

iniciativa personal ajuden a transformar les idees en accions i a emprendre i avaluar projectes               

individuals i col·lectius. 

 

Per aquest motiu és interessant que, tot i que el mestre ha de tenir una idea clara del                  

que treballam i de quines són les opcions, els alumnes puguin aportar idees, fer hipòtesis i                

formular preguntes a les quals haurem de trobar la resposta de manera conjunta. Així ells es                

converteixen en els protagonistes reals de l’aprenentatge i al mateix temps, desenvolupen            

habilitats per dirigir la seva iniciativa.  

 

- Consciència i expressions culturals. 

 

La competència artística i cultural facilita l’expressió i la comunicació; la percepció,            

la representació, i la comprensió i la valoració de les realitats culturals i artístiques. Aquesta               

competència implica habilitats de pensament divergent i convergent, ja que comporta           

elaborar idees i regular sentiments propis i aliens. 

 

Partint d’alguns coneixements generals propis de la nostra cultura Balear, procuram           

facilitar la comprensió d’alguns conceptes en relació a la ciència posant d’exemple aquests             

contextos culturals com, per exemple, la cuina típica de les Illes. 

 

4.2. Mètode científic 

 

Quan parlam de la metodologia a seguir durant les sessions de ciències experimentals,             

es fa inevitable parlar del mètode científic. Per tal d’evitar que la nostra tasca didàctica es                

quedi només en un seguit de pràctiques sense contextualitzar i de les que els alumnes no                

extreuen cap mena d’aprenentatge significatiu més enllà de la recepta a seguir al llarg de               

l’experimentació, és recomanable fer ús del mètode científic. 
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Segons Marc Yeste (2010), es defineix com a mètode el procediment ordenat que             

pretén assolir un objectiu concret. Així doncs, el mètode científic determina les regles de la               

investigació dels fets, i la demostració de les veritats científiques.  

 

La investigació aplicant el mètode científic és un mètode inductiu. Això implica que,             

a partir d’un conjunt d’evidències, s’estableix una regla general. Aquest sistema requereix            

l’ús dels coneixements previs que té l’alumnat i, en aquest sentit, cal tenir ben present a quin                 

nivell es troben els nins a les nostres aules. 

 

Aquells que es dediquen a la ciència són capaços d’interpretar les dades obtingudes             

dels seus experiments a partir de les seves hipòtesis precisament perquè tenen una bona base               

de coneixement en relació a la matèria amb què treballen. De totes maneres, com a mestres de                 

primària, nosaltres adoptarem el paper de guies pedagògics per tal d’afavorir l’aprenentatge            

dels alumnes dins les seves capacitats però procurant que ells arribin a la conclusió pertinent               

en cada cas. 

 

Aquest mètode comprèn diversos passos: 

 

1. Observació d’un fenomen o problema. Aquest es converteix en el nostre objecte            

d’estudi 

2. Formulació d’una hipòtesi o conjunt d’hipòtesis que permeti resoldre el problema que            

hem plantejat en base al que ja coneixem. 

3. Disseny d’un experiment o conjunt d’experiments que permeti contrastar i demostrar           

que la nostra hipòtesi és certa i, per tant, es compleix sempre. 

4. Anàlisi dels resultats i, en funció d’aquests, es determina si la hipòtesi és compleix o               

no. En cas de no complir-se, s’ha de formular una nova hipòtesi i tornar a aplicar el                 

mètode des de aquell punt. 

5. Una vegada hem demostrat la nostra hipòtesi, es formula l’expressió científica de la             

llei que regeix el fenomen estudiat (generalització). 
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Aplicar aquest mètode dins el marc de les possibilitats reals dels alumnes contribueix             

a l’ensenyament basat en el model constructivista. Tal com he explicat anteriorment, el             

constructivisme pretén col·locar a l’alumne en el centre de l’ensenyament deixant al mestre             

com a orientador i facilitador al llarg del procés. D’aquesta manera, els joves participen              

activament i col·laboren amb el disseny de les experiències didàctiques fent possible la             

construcció del seu propi coneixement. 

 

5. GUIA DE CONTINGUTS EN LÍNIA 

 

Des de la plana web es pot accedir a un conjunt d’activitats per treballar amb els                

alumnes on es destaquen tres aspectes principals:  

 

- Les característiques de cada proposta didàctica 

- El procediment a seguir 

- La teoria rellevant relacionada amb cada experiència 

 

Així doncs, cal explicar quines són aquestes activitats, quins en són els objectius i              

quins continguts s’hi treballen i en relació amb el currículum de les IB. 

 

5.1. Introducció a la química 

 

Què és la química? 

 

La química forma part del conjunt de ciències experimentals que es recullen al             

currículum d’educació primària com a ciències naturals. En aquest grup hi trobam la biologia,              

la física i la química. Aquestes ciències són l’estudi d’allò que ens envolta en un context                

natural i això ens permet comprendre com funciona el món natural del qual en formam part.                

Totes elles estan estretament relacionades però al mateix temps, cada una centra l’atenció en              

objectes d’estudi més concrets. D’aquesta manera, el conjunt de les parts ens facilita una              

visió global del sistema.  
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La química és la ciència que defineix l’estructura a escala atòmica de la matèria i el                

seu comportament quan es relaciona amb altres elements: reaccions químiques. Aquestes           

relacions estan subjectes a un seguit de normes en funció a la seva estructura atòmica. Entre                

les nocions més bàsiques de la química, hi trobam un primer intent per diferenciar les               

substàncies i les mescles. Per altra banda, les ciències naturals pretenen donar explicació als              

canvis que sofreix la matèria. Aquests canvis poden ser de caràcter físic o químic i per                

diferenciar-los, cal tenir unes nocions molt elementals en relació a aquesta àrea. 

 

Propietats de la matèria 

 

Quan parlam de matèria ens referim, en un sentit molt ampli, a tot allò que dóna                

forma al nostre entorn i les coses que en formen part. Així doncs, quines són les seves                 

limitacions? Quina és la seva estructura? Segueix sempre les mateixes normes de            

comportament? A l’antiga Grècia, pensadors com Leucip o Demòcrit, ja es plantejaven fins a              

quin punt podem dividir-la. A partir d’aquí varen arribar a la conclusió que la matèria està                

formada per petites unitats impossibles de dividir a les que anomenaren àtoms que,             

etimològicament, significa a , de negació i tomos , de divisió.  

 

De totes maneres, a finals del segle XIX es va descobrir l’electró i seguidament, el               

protó i en neutró. Així doncs, ja no podem dir que l’àtom és indivisible sinó que està format                  

per unes partícules encara més petites. El seu nucli està format pels neutrons i els protons                

mentre que al seu voltant hi tenen unes capes d’electrons. Sense entrar en massa més detalls,                

cal saber que el nombre de protons presents al nucli determinen el tipus d’element que tenim                

entre mans (Oxigen, Carboni, Magnesi, etc.) i que a més, mentre el protó té una càrrega                

elèctrica positiva, la de l’electró és una càrrega negativa.  
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Químicament, diem que un tipus de matèria rep el nom de substància si totes les seves                

molècules són iguals. Aquestes molècules són la unió de dos o més àtoms com, per exemple,                

àtoms d’Oxigen, d’Hidrogen o de Calci. És important diferenciar les substàncies pures de les              

mescles. Com hem dit, les substàncies estan formades per molècules del mateix tipus mentre              

que les mescles, són el resultat de la combinació de dues substàncies o més. La reactivitat                

entre els diferents àtoms, depèn de l’estructura de la seva darrera capa d’electrons i per tant,                

hi ha elements que tenen major o menor afinitat amb els altres. 

 

Desenvolupament dels tallers 

 

Per a aquesta primera proposta, ofereixo un conjunt d’experiments molt senzills que            

serviran per establir les bases del treball experimental. La idea és la d’organitzar la sessió en                

diferents racons en funció dels recursos en relació a l’espai del centre. Així doncs, els nostres                

joves investigadors, aniran passant per les diferents estacions amb el seu quadern de             

laboratori. Allà s’hi ha de reflectir l’aprenentatge incloent el plantejament inicial, les dades             

obtingudes, el procediment a seguir i les conclusions finals. 

 

Entre les activitats d’aquesta proposta en podem trobar algunes relacionades amb la            

física o la química però ens interessa plantejar situacions diverses fent servir materials del              

nostre entorn quotidià perquè els alumnes comprovin que la ciència es troba arreu (ja sigui a                

la cuina, en els productes de consum domèstic o present a la mateixa natura).  

 

Podeu accedir a l’apartat de la plana web específic pels tallers amb aquest enllaç:              

https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/vacaciones-de-invierno  
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1. Canvis d’estat d’agregació 

 

Els canvis d’estat corresponen a un fenomen que es troba entre els canvis físics de la                

matèria. Aquest consisteix en la transformació d’una substància degut a la re-ordenació de les              

seves molècules en l’espai de manera que podem trobar aquesta mateixa substància en estat              

sòlid, líquid o gas. 

 
Figura 2. Estructura de la matèria en diferents estats 

 

Com podem observar en aquesta figura, l’organització de les molècules dels sòlids no             

permeten massa moviment i per això, són de caràcter rígid mentre que en els líquids permet                

certa fluïdesa i en els gasos s’aprecia més moviment. 

 

El factor que produeix aquesta transformació és la temperatura però també hi influeix             

la pressió a la qual està sotmesa la nostra substància, ja que a major pressió, major                

temperatura. D’aquesta manera, en escalfar la substància aconseguim que les molècules es            

separin i en refredar, s’agrupen. 

 
Figura 3. Processos de canvi d’estat 
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El nostre experiment consisteix a provocar el canvi de gas a líquid aprofitant un canvi               

sobtat en la pressió. Per això el que es necessita no és més que una botella amb un poc                   

d’aigua i una bomba d’aire com les que es fan servir per inflar una roda o una pilota. La                   

botella ha d’estar ben tancada per tal que només puguem introduir la boca de la bomba d’aire                 

de manera que augmentam considerablement, la pressió dins la botella. Si després la             

destapam, provocam una descompressió tan sobtada que el vapor d’aigua en forma de gas,              

que resulta imperceptible a simple vista, es condensi i puguem veure com les petites gotes               

d’aigua formen una mena de núvol dins la botella. 

 

2. Densitats 

 

La densitat és una propietat física de la matèria que estableix la relació que hi ha entre                 

la massa i el volum que ocupa i resulta una característica exclusiva de cada substància. Cal                

tenir en compte que la densitat es veu afectada per la pressió i la temperatura. 

 

Aquesta proposta demostra que les substàncies de major densitat queden submergides           

sota les de menor densitat. Els alumnes poden calcular la densitat de cada producte si prenem                

mesures tant de masses com de volums per establir la relació, ja que la densitat és el resultat                  

de dividir el valor de la massa pel del volum que ocupa. Així treballam, de manera numèrica,                 

el concepte de densitat i determinam quin és el seu valor a cada component que hem fet                 

servir. 

 

L’experiment no requereix de gran varietat d’elements i a més té l’avantatge que es              

poden trobar a qualsevol entorn domèstic, fet que possibilita la duta a terme d’aquesta prova               

en qualsevol lloc d’un centre educatiu o fins i tot a casa seva amb la supervisió d’un adult.                  

Treballant amb materials de la vida quotidiana feim veure als alumnes que la química existeix               

arreu del nostre entorn i no només als laboratoris. 
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Una vegada hem deixat clar aquest concepte, podem establir la relació que existeix             

entre densitat i flotabilitat. Sabent que aquell material més dens quedarà a sota dels que ho                

són menys podem fer-los observar que una pilota de ping-pong (amb una massa i volum               

coneguts) sura sobre l’aigua i en canvi alguna bolleta de plom (també coneguem la massa i el                 

volum) s’enfonsa degut a les diferents densitats entre els tres materials. 

 

3. Absorció de líquids 

 

Aquest és un compost que fou creat per un grup de químics a partir d’un procés de                 

neutralització. Com a resultat es va obtenir un pols blanc i sense olor que, a més, té una gran                   

capacitat d’absorció d’aigua. Per aquest motiu, es fa servir en diversos productes domèstics             

com als bolquers per infants o a tovalloletes de bany. Això és possible gràcies a la seva                 

estructura molecular. El Poliacrilat de Sodi és una cadena de molècules orgàniques            

l’organització de les quals permet absorbir l’aigua. La concentració d’ions de sodi d’aquesta             

cadena és molt elevada.  

 

Mitjançant el procés que coneixem com osmosi, dues substàncies amb diferència de            

concentració que entren en contacte, cerquen l’equilibri. Així, com l’aigua té una menor             

concentració d’ions, és absorbida pel nostre polímer provocant l’augment de volum que            

podem apreciar al dur a terme l’experiment. 

 

Pel desenvolupament d’aquest experiment, col·locam una palangana de plàstic per          

poder retenir l’aigua que utilitzarem. Fent servir una superfície permeable que posarem            

damunt aquesta palangana, comprovam que quan hi abocam aigua a sobre, aquesta és capaç              

de passar-hi a través. En canvi, si cobrim aquesta superfície de Poliacrilat de Sodi , aquest               

compost absorbeix l’aigua que hi abocam a sobre de manera que aconseguim mantenir la              

palangana seca. Aquest material sofreix una transformació i passa de ser una pols blanca a               

una substància en gel que, tal com he dit abans, augmenta considerablement de volum. 
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5.2. Mescles i dissolucions 

 

Aquest apartat va destinat a parlar de mescles i, inevitablement, de dissolucions. Les             

substàncies es mesclen entre si, donant com a resultat, dos tipus de mescla. Per una part,                

tenim les que anomenam heterogènies en les quals, som capaços de distingir a simple vista,               

els diferents elements que la formen. Per altra banda, a les mescles en les quals no podem fer                  

tal distinció entre els seus components, les anomenam homogènies. Les dissolucions entren            

en aquest segon grup i per tant, s’obtenen quan una de les substàncies es desfà dins l’altra.                 

Els elements d’una dissolució són:  

 

- El solut: és aquella substància que acaba dissolta al mesclar-se amb l’altra 

- El dissolvent: és aquella substància que fa possible que el solut es desfaci dins              

la mescla. 

 

Enllaç corresponent: https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/reaccions-1  

 

El que volem esbrinar en el taller relacionat amb les mescles és com podem separar               

els components d’una mescla en funció de les seves característiques. Les mostres elegides per              

poder fer l’exercici han de tenir en compte el material que tenim disponible a cada centre de                 

manera que es pot adaptar la proposta a cada situació o context escolar. 

 

La primera part d'aquest taller consisteix a preparar un conjunt de mescles que poden              

fer els mateixos alumnes a partir del material que nosaltres els facilitam. Per tal de fer                

efectiva la segona part del taller, que explicaré més endavant, hem de procurar obtenir              

mescles homogènies i heterogènies. Els alumnes faran ús del material que nosaltres els             

facilitem per preparar aquestes mescles dins diversos recipients.  
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Materials 

   - Arena 

   - Sal 

   - Aigua 

   - Grava 

   - Serradís 

   - Sucre 

   - Oli 

   - Pintura  

   - Gots de plàstic o vidre 

   - Alguna eina per remenar 

   - Bàscules 

 

En acabar la primera part de preparació de mescles, volem estudiar quins mètodes             

existeixen per tornar a recuperar els components per separat. En funció del tipus de mescla               

que tenim, aplicarem un mètode o un altre. Així doncs, entre els mètodes que s’inclouen a la                 

plana web hi trobam: 

 

- Filtració: Tècnica usada per separar sòlids sense dissoldre en un líquid. Es fonamenta             

en què el filtre permet passar a través dels seus pors les molècules més petites (filtrat)                

i els restants agregats es queden en el paper (residu) 

- Evaporació: Tècnica usada per separar un sòlid del líquid en el que està dissolt S’ha               

d’encalentir la mescla per afavorir l’evaporació del líquid.  

- Decantació: Per separar mescles heterogènies entre sòlid-líquid o bé entre líquids de            

densitats diferents. 

 

5.3. Reaccions químiques 

 

Quan a partir d’una o més substàncies se n’obtenen altres amb característiques            

diferents, parlam de reacció química. A diferència dels canvis físics, en els quals tenim la               

mateixa substància abans i després del canvi, en les reaccions químiques se’n formen de              

noves. Aquests canvis van lligats a l’alliberament o l’absorció d’energia (sovint en forma de              

calor) perquè es produeixin. Anomenam reactius a les substàncies prèvies al canvi mentre que              

aquelles que s’obtenen posteriorment, s’anomenen productes. 
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Seguint la teoria de conservació de la massa, que determina que aquesta ni es crea ni                

es destrueix, observam que, en realitat, una reacció química no és més que la reordenació a                

nivell atòmic dels elements presents en la mescla. Saber això és important per a la tasca al                 

laboratori ja que ens permet calcular les quantitats de reactius necessàries per obtenir els              

productes en la proporció desitjada. 

 

A continuació explicaré quines són les reaccions químiques que es treballen a nivell             

d’educació primària tal com determina el nostre currículum de les IB 

 

1. Oxidació:  

 

Les reaccions d’oxidació es basen en l’intercanvi d’electrons entre les substàncies que            

reaccionen entre si. Així doncs, com si fos un intercanvi comercial, hi ha un element que                

guanya electrons i un altre que en perd. D’aquesta manera, quan una substància s’oxida (perd               

càrrega negativa) l’altra es redueix (guanya càrrega negativa) esdevé això que anomenam            

reacció d’oxidació o, el que és el mateix, una reacció redox. 

 

Per estudiar aquest fenomen observarem el procés d’oxidació d’una poma en diferents            

medis amb l’objectiu de determinar amb quines condicions es produeix més ràpidament, Més             

lentament o fins i tot, si es pot evitar.  

 

Enllaç corresponent: https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/oxidacio  

 

Materials 

- Recipients de plàstic 

- Peces de poma tallada 

- Vinagre 

- Aigua 

- Llet 

- Suc de llimona  
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El procediment consisteix a observar durant uns pocs dies com s’oxida la poma dins              

cada recipient. Abocarem cada un d’aquests fluids de la llista de materials dins un recipient               

diferent i en deixarem un de buit. El recipient que no conté cap fluid, en realitat permet que la                   

poma estigui en contacte amb l’aire i l’oxigen present en ell. A continuació repartirem les               

peces de poma entre tots aquests recipients. Així, amb el pas del temps, podrem observar com                

afecta cada medi en el procés d’oxidació i descobrirem si hi ha alguna manera d’evitar-ho. 

 

2. Combustió 

 

La combustió no és sinó un tipus de reacció redox on es desprèn calor en gran mesura.                 

En aquest cas, tenim un compost susceptible a ser oxidat que s’anomena combustible.             

Aquest, reacciona amb la substància que es redueix que s’anomena comburent. En produir-se             

la reacció, obtenim una elevada quantitat d’energia en forma de calor i llum. Un dels               

exemples més clars és el de la combustió d’un hidrocarbur. Un hidrocarbur és un compost               

format, com el seu nom indica, per hidrogen i carboni. Quan aquest és oxidat amb l’oxigen es                 

produeix una flama i es desprenen diòxid de carboni i vapor d’aigua: 

 

CH4  +  2 O2 → 2 H2O  +  CO2 

 

Enllaç corresponent: https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/reaccions  

 

Per estudiar aquest tipus de reacció, durem a terme un exercici molt senzill fent servir               

una espelma, encenedor i un recipient transparent. Les espelmes estan fetes d’un material             

combustible com pot ser la cera o la parafina amb una corda al mig per fer de metxa.  

 

La metxa permet iniciar la combustió i mantenir-la en el temps però, com hem dit               

abans, la combustió també necessita el comburent. És per això que, per mantenir-la encesa,              

necessitam oxigen. Així doncs, el nostre exercici consisteix a observar què passa quan privam              

d’oxigen a la nostra espelma. Si introduïm una espelma encesa en un recipient tancat, aquesta               

anirà consumint l’oxigen que hi ha disponible dins el recipient fins que s’esgoti i, per tant                

s’apagarà. Cal que el recipient sigui transparent per poder observar el que passa.  
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Podem fer la prova amb recipients de diferents mides per analitzar si aquest fet              

influeix en els resultats. Com major és el recipient, més oxigen inicial conté i, per tant,                

l’espelma estarà encesa més temps. 

 

3. Neutralització Àcid - Base 

 

Les reaccions àcid-base es basen en una propietat química que ve determinada per la              

presència de protons (H+) i/o d’ions hidroxils (OH-). Quan, en la dissolució aquosa,             

predomina la presència de protons, parlam de substàncies àcides i quan predomina la             

presència de grups hidroxils, parlem de substàncies bàsiques. Així doncs, si hi ha un equilibri               

entre uns i els altres, la substància és neutra. 

 

Es parla de reacció de neutralització quan cercam l’equilibri entre aquestes dues            

substàncies. Existeix una escala, proposta pel danès Peter Lauritz Sorensen, que mesura la             

concentració d’ions H30+ i determina el pH d’una substància. Aquesta escala ens indica el              

grau d’acidesa o basicitat del compost que tenim davant.  

 

Els valors d’aquesta escala comprenen des del zero, que és el nivell màxim d’acidesa,              

fins al 14, que és el màxim grau de basicitat, i ben al mig hi tenim les substàncies neutres                   

amb un pH 7. Al nostre entorn hi podem trobar tot tipus de substàncies amb un pH diferent. 

 

 

Figura 4. Gràfic del grau d’acidesa o basicitat d’alguns productes domèstics. 
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Aquest gràfic ens mostra el pH d’alguns productes que podem trobar al nostre entorn.              

Determinar el pH d’aquestes substàncies pot ajudar a comprendre la importància que té el fet               

de conèixer les propietats dels productes que utilitzam en relació a l’acidesa i basicitat. 

 

Tant les substàncies molt àcides com les que són molt bàsiques, resulten perilloses              

pel nostre organisme. El nostre organisme té parts amb els valors de pH diferents. Per               

exemple, la nostra pell té un pH lleugerament àcid (entre 4,7 i 5,75) i pot tolerar substàncies                 

amb pH similar. Aquesta és una estratègia de protecció del nostre cos i això fa que les bases                  

resultin especialment perjudicials per a la nostra pell. En aquest sentit, cal anar amb compte a                

l’hora de manipular determinats compostos.  

 

Enllaç corresponent:  

https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/copia-de-neutralitzacio  

 

Per estudiar les reaccions de neutralització farem servir productes de manteniment per            

piscines, ja que aquestes requereixen la regulació del pH per a la higiene i la nostra seguretat                 

a l’hora de nedar-hi. Per fer-ho, trobarem a tendes especialitzades, els materials necessaris.             

Existeixen productes comercials que, en funció de la coloració que pren un indicador, poden              

determinar el pH d’una mescla aquosa com pot ser l’aigua de piscina. 

 

Aquests productes es basen en una reacció química que provoca el canvi de color              

d’una mescla en funció del seu pH. El Vermell de fenol és un reactiu que, en entrar en                  

contacte amb una substància àcida, adopta un color groguenc. Com més àcida és la              

dissolució, més intens és el color. En canvi, quan reacciona amb una substància bàsica,              

adopta un color fúcsia. Juntament amb el reactiu indicador, els equips comercials ens faciliten              

un mesurador en paper que mostra el valor del pH en funció del color de la nostra mescla. 
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Així doncs, l’activitat consisteix a analitzar el pH d’una mostra d’aigua de piscina fent              

ús del Vermell de fenol . Una vegada hem determinat el seu pH durem a terme una reacció de                  

neutralització. Com he dit anteriorment, aquestes reaccions consisteixen a mesclar un àcid i             

una base en les proporcions adequades per tal d’arribar al pH neutre (amb valor 7 dins la                 

nostra escala). Per poder regular el pH, només necessitam afegir un àcid o una base a la                 

mescla d’aigua de piscina amb l’indicador en funció de les necessitats. 

 

Una reacció àcid-base peculiar és la que es produeix en mesclar bicarbonat (base) i              

vinagre (àcid) que produeix CO2. No és propi de les reaccions d’aquest tipus el fet de produir                 

CO2 i cal procurar no confondre als nostres alumnes però és una bona manera de fer veure                 

que podem fer química amb materials de cuina. Aprofitarem aquest fet per crear el nostre               

propi coet casolà. Cal fer l’experiment en un espai obert com podria ser el pati de l’escola.                 

Amb dues botelles de plàstic, donam forma al coet deixant una obertura a un dels extrems. 

 

En tenir preparat el coet, embolicam dues cullerades de bicarbonat amb una mica de              

paper higiènic i fermam el paquet amb un cordó prou llarg. Omplim el coet de vinagre i, amb                  

molta cura que les dues substàncies no entrin en contacte abans d’hora, col·locam en el seu                

interior la bosseta de bicarbonat. Després tapam la botella amb un tap de suro que pugui                

sostenir la bosseta pel fil al qual està lligada i ens preparam per fer-lo funcionar.  

 

Quan està tot llest, només hem de donar la volta al coet de manera que el vinagre i el                   

bicarbonat entrin en contacte provocant així la reacció química que produirà el CO2. Amb              

l’augment de pressió causat per l’expansió del gas, el coet s’enlaira. 
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5.4. Química i vida 

 

Aquest apartat ens serveix per estudiar la relació que hi ha entre la química i la                

biologia. Si consultam el currículum de les IB en relació a les ciències naturals, podem               

comprovar que la major part del temari té relació amb la biologia. Això, segurament, es deu                

al fet que els continguts resulten més propers cap als alumnes. Tenint en compte allò que                

comentava a la part de metodologia sobre la zona de desenvolupament pròxim, aquesta             

distribució del temari resulta adequada però precisament per aquest motiu, va bé relacionar             

aquestes dues disciplines per conèixer el sentit més ampli i global de la ciència. 

 

1. Fermentació 

 

La fermentació és un procés anaeròbic de producció energètica que consisteix en la             

degradació parcial d’un compost orgànic produït per llevats, bacteris o fongs. És un procés              

catabòlic i això significa que és un procés en el qual es descomponen molècules orgàniques               

per obtenir-ne altres més senzilles i produir energia com a conseqüència. Això és molt similar               

a la nostra digestió. En aquest, no intervé la cadena respiratòria i per tant, no es pot utilitzar                  

oxigen que normalment, en aquest tipus de processos, actua com acceptor d’electrons. El fet              

de no fer servir oxigen fa que aquest sigui un procés anaeròbic. En una fermentació,               

l’acceptor final de protons i electrons és un compost orgànic i depenent del seu producte               

final, distingim diferents tipus de fermentació. 

 

Enllaç corresponent: https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/fermentacio  

 

Nosaltres estudiarem la fermentació que té lloc en la fermentació del pa preparant la              

nostra pròpia massa mare en un taller que té molt a veure amb la química però també amb la                   

cuina. Establir aquest tipus de relació és molt interessant per demostrar als nostres alumnes              

que la química forma part del nostre ritme de vida quotidià i que té aplicacions molt útils més                  

enllà dels continguts curriculars. 
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La massa mare és un cultiu natural de microorganismes que s’obté amb la mescla de               

farina, llevats, aigua i alguna font de sucre com la mel. El llevat és l’organisme que du a                  

terme la fermentació, ja que consumeix els sucres de la mel i farina. Aquesta mescla s’utilitza                

a la rebosteria o l’elaboració del pa aprofitant els productes d’aquesta reacció perquè les              

nostres elaboracions culinàries augmentin de volum. 

 

Per dur a terme aquesta tasca, seguirem la recepta de Rodolphe Landamaine, recollida             

al seu llibre d’elaboració de diferents tipus de pa “El gran manual del panadero ” (2017). 

 

Ingredients 

Per 300g de massa: 

- 100 g. Aigua a 50ºC 

- 100 g. Farina 

- 10 g. Mel 

- Llevat de rebosteria  

 

Aquest procés necessita cert temps per obtenir el producte desitjat. El primer dia,             

mesclarem tots els ingredients a un recipient hermètic i la deixarem reposar en un espai càlid                

durant dos dies. Al tercer dia, podem observar que la nostra massa té una textura molt                

diferent i fa bombolles. Ara recuperam 100 g d’aquella mescla i repetim el procediment              

anterior (afegint 100 g d’aigua i 100 g de farina). Aquesta vegada, reposarà 36 hores. Durem                

a terme aquesta operació una darrera vegada de manera que al 7è dia, tendrem la nostra massa                 

a punt per a la preparació del pa que podríem dur a terme en un altre exercici seguint la                   

recepta adequada. 

 

El producte depèn del nostre cultiu de microorganismes i per tant, cal tenir-ne cura i               

alimentar-los. És per això que és necessari repetir el procés tantes vegades i, tot i tenir la                 

massa mare preparada per a la nostra cuina, si la volem mantenir més temps, cal dur a terme                  

la mescla d’aigua i farina de manera periòdica. 
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2. Fotosíntesi 

 

Amb aquesta idea en ment, la darrera proposta d’aquest treball consisteix a determinar             

quins són els factors que influeixen en el creixement adequat de les plantes partint de               

l’equació que correspon a la reacció química que es produeix en la fase lumínica de la                

fotosíntesi que, de manera simplificada, s’escriu així: 

 

 

 

Enllaç corresponent: https://tjuan91.wixsite.com/didacticaciencies/fotosintesi  

 

L’activitat es desenvolupa seguint els passos del mètode científic explicat a l’apartat            

de metodologia. Organitzam els nostres alumnes en petits grups de treball per repartir-nos els              

factors a observar i estudiar. D’aquesta manera, cada grup ha d’aïllar una de les variables per                

tal d’estudiar com afecten el creixement de la planta. Per fer afectiva l’experiència partint del               

constructivisme, hem de procurar orientar el procés de manera que ells mateixos determinin             

els passos necessaris per a l’experimentació. 

 

Així doncs, el primer és plantejar el problema perquè ells pensin una solució. En tenir               

el plantejament, feim una pluja d’hipòtesis entre tots, exposant els resultats que creuen que              

obtindran. Tot seguit, procedim amb la bateria d’experiments per reunir les dades i poder              

treure’n conclusions significatives. 
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Els factors que estudiarem són: 

 

- Accés a una font de llum 

- Disponibilitat d’aigua 

- Impossibilitat d’accedir al CO2  (En aigua 100% i així no toca l’aire) 

 

Per dur a terme l’activitat, els alumnes hauran de tenir cura d’un conjunt de plantes en                

un ambient alterat per poder aïllar la variable que els ha estat assignada. Per poder comprovar                

el grau d’afectació necessitarem una planta que no ha patit cap canvi (la nostra mostra control                

o estàndard), i un mínim de dues plantes les quals es desenvolupen en les condicions               

ambientals alterades. És necessari fer servir més d’una mostra perquè els resultats siguin             

significatius i, per tant, no es puguin atribuir a la casualitat. 

 

Per tal d’estudiar com afecta l’accés al llum solar, senzillament col·locam les plantes             

corresponents a un espai on aquesta llum no arriba. Per a l’accés d’aigua, regarem la mostra                

control (o estàndard) però no, les altres plantes que pertanyen a aquest grup. Finalment, el               

grup encarregat de determinar com afecta el fet d’aportar CO2 a les nostres plantes,              

mantendran submergides les mostres en aigua per tal que aquestes no tenguin contacte amb              

l’aire i així, no disposin del CO2 que necessiten. 

 

Cal recordar, que totes les mostres control (una per grup) no han de patir cap               

alteració. Per altra banda, és convenient explicar que en cada cas aïllam una sola variable per                

poder demostrar que efectivament, és aquella única circumstància la que afecta les nostres             

mostres. 

 

En haver completat l’experiment i extret les conclusions que pertoquen, cada grup            

exposarà breument la seva experiència davant els altres companys. D’aquesta manera tots            

aprenen com afecta cada variable a les plantes i, al mateix temps, avaluam la tasca del grup                 

que exposa. 
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6. CONCLUSIONS I REFLEXIONS FINALS 

 

El desenvolupament d’aquest treball té un objectiu molt clar. Per tal d’oferir un             

ensenyament de qualitat, és necessari que el mateix docent tengui els coneixements, tant             

teòrics com pràctics, en relació a les matèries que s’imparteixen. Aquest ensenyament ha             

d’estar basat en l’adquisició de competències per part de l’alumnat tal com especifica el              

currículum de les Illes Balears. De totes maneres, el model d’ensenyament de la nostra              

comunitat s’ha encaminat, cada vegada més, cap a la via de la formació generalista i això fa                 

que les especialitzacions es vegin afectades.  

 

Amb la intenció de reduir les dificultats que puguin tenir els mestres a l’hora              

d’ensenyar ciències, el meu treball pretén facilitar les eines didàctiques que puguin necessitar.             

La meva aportació consisteix a fer públic un espai digital on hi trobin propostes didàctiques               

acompanyades de la part teòrica que és molt necessària. S’ha de plantejar aquest treball com               

un suport per la funció del docent però sense oblidar que les propostes que s’hi troben a la                  

plana web, són adaptables a cada situació en funció de l’alumnat, el centre o altres               

circumstàncies. 

 

Per tal d’esbrinar quina és la necessitat real dels mestres exercint, vaig passar un breu               

qüestionari que recull un seguit de preguntes en relació als continguts que s’inclouen a la               

plana web i algunes consideracions didàctiques. Tot i l’àmplia distribució que en vaig fer, el               

nombre de respostes rebudes és mínim. En canvi, vaig rebre diversos comentaris en relació a               

la manca de seguretat que tenen els mestres a l’hora de parlar de conceptes relacionats amb                

les ciències experimentals. Aquest fet no va fer més que reforçar la meva idea de que,                

propostes com aquesta són molt necessàries. 

 

A partir de les respostes del qüestionari rebudes, se’n poden treure un seguit de              

conclusions bastant reveladores. La majoria d’aquestes respostes, demostren que els docents           

tenen una lleugera idea d’allò que se’ls demana però no tenen recursos per explicar els               

conceptes amb més exactitud o aprofundir en ells. Així doncs, la necessitat d’una             

alfabetització científica es fa evident. 
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Per altra banda, el qüestionari va arribar tant a docents que imparteixen l’assignatura             

de ciències naturals com als que no. Això ha fet que, més que un anàlisi de la situació de                   

l’ensenyament d’aquesta assignatura, el resultat reflecteixi el marc general en relació al nivell             

dels docents. En aquest sentit, convindria fer un estudi més específic. 

  
Figura 5. Percentatges del docents que han respost, en funció de si ensenyen naturals. 

  

El major benefici d’aquest projecte és que ofereix un recull d’experiments relacionats            

amb temes del nostre dia a dia que podem estudiar amb els nostres alumnes fent servir una                 

metodologia activa i participativa. La major part dels docents que han respost el qüestionari              

indiquen que les seves sessions són de tipus teòric i, tot i que és imprescindible conèixer la                 

teoria, la pràctica ha de prendre major rellevància de la qual té avui dia a les classes de                  

ciències. 

 
Figura 6. Percentatge en relació a la metodologia pràctica o teòrica a les aules 

 

41 



 

 

 

Un altre dels beneficis d’aquesta proposta és què demostra que es pot fer ciència per a                

alumnes de primària sense necessitar un material massa específic. Molts docents manifesten            

la dificultat de dur a terme un tipus de sessions més pràctiques perquè el centre no disposa de                  

material de laboratori. Tot i això, em va sorprendre comprovar que un alt percentatge de               

respostes mostren que els centres tenen material de laboratori. 

 

 
Figura 7. Percentatges en relació als centres que disposen de material de laboratori. 

 

Així doncs, només cal comprovar si, amb el temps i la divulgació necessària, aquest              

projecte ha complit la seva funció. 
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8. ANNEXOS 

 

ANNEX I: Recepta de cuina per a la massa mare: 
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ANNEX II: Qüestionari en xarxa:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1o7HHtLbOQnyiDQShS_xpgDViN6sOavJYs8U6cFmhh2c/

viewform?edit_requested=true  
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