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RESUM 

En aquest treball d’investigació faré una crítica de la metodologia clàssica en 

l’ensenyament de l’univers i l’origen de la Terra, a l’assignatura de Ciències Socials, dins 

l’educació primària. A través de la investigació, fonamentada en documents científics i 

experiències durant els pràcticums, defensaré la metodologia realista per a l’estudi de 

l’univers, ja que l’objectiu del docent ha de ser que l’alumne aconsegueixi un 

aprenentatge significatiu. Això és possible a través d’una metodologia on l’alumne, en 

aquest cas de primària, pugui experimentar, manipular i entendre d’una forma realista, 

dins contextos reals, els elements que composen l’Univers i l’origen de la Terra, essent el 

propi alumne el protagonista de l’aprenentatge. Aquest treball també inclou activitats i 

recursos didàctics per donar idees als docents per aconseguir un aprenentatge significatiu 

en els alumnes, sobre el tema de l’univers. 

 

Paraules clau: metodologia realista / l’Univers / aprenentatge significatiu / origen de la 

Terra / propostes didàctiques 

 

ABSTRACT 

In this research work, I will review the classical methodology in the teaching of the 

universe and the Earth’s beginning, of the social sciences’ subject in the primary school. 

Through the research, based on scientific documents and experiences during the 

practicums, I will defend the realistic methodology for the study of the universe, because 

the aim of the teacher must be that the student gets a meaningful learning. This is possible 

through a methodology where the student, in this case of primary school, can experience, 

to handle, and understand in a realistic way, in real contexts, and understand in a realistic 

way, in real contexts, the elements that make up the Universe and the origin of the Earth, 

being the student himself the protagonist of the learning. This work also includes 

activities and didactic resources to give ideas to the teachers to get a meaningful learning 

on the students, on the lesson about the universe. 

 

Keywords: Realistic methodology / the universe / meaningful learning / origin of the 

Earth / didactic proposals  
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INTRODUCCIÓ 

Descripció i justificació del tema triat. 

El tema triat per a desenvolupar el meu TFG és “La metodologia realista per a 

l’ensenyament de l’univers i la creació de la Terra”.  

L’elecció d’aquest tema es va originar a partir de la idea de realitzar una investigació 

sobre les metodologies emprades a l’hora d’ensenyar geografia en les escoles de primària. 

El meu interès va començar a partir d’una classe de geologia en la qual jo era l’alumna. 

Fins aquell dia, l’assignatura de geologia no em causava cap tipus d’interès sinó tot lo 

contrari. Em resultava una assignatura molt avorrida, gens interessant i, sobretot, gens 

motivadora. Jo pensava que els continguts d’aquesta classe no em servirien molt durant 

la meva carrera de docent i, per aquest motiu, jo tampoc posava molt de la meva part, 

simplement em dedicava a assistir a classe, agafar apunts i estudiar de memòria. Fins que 

un dia, vàrem assistir molt poques persones a classe i la professora va decidir posar un 

documental sobre la creació de la Terra, perquè la gent que no havia assistit no es perdés 

continguts importants de l’assignatura. He de dir que aquell documental, a més de ser 

molt interessant, va ser el punt de partida del meu interès sobre aquella assignatura. 

Gràcies a aquell documental vaig adonar-me de la importància que tenia la geologia dins 

el nostre món quotidià, que era el principi de la nostra espècie i l’origen de tot el que 

coneixem avui en dia. A partir d’aquell moment vaig sentir un impuls imparable per 

aprendre més sobre geologia i, sobretot, de l’origen de la nostra Terra i de l’Univers. Va 

ser llavors quan vaig posar interès per la meva part i posava més atenció a les classes, 

cercava informació pel meu conte, em feia els meus propis apunts, motivava als meus 

companys a que veiessin la geologia des del meu punt de vista, etc. Com a resultat del 

meu esforç vaig treure molt bona nota en l’examen final de geologia i, finalment, a 

l’assignatura.  

Gràcies a aquesta experiència, em vaig plantejar quin era realment el problema que havia 

fet que, durant tant de temps, no hagués sentit aquesta curiositat per la nostra historia i 

pel nostre origen. A més, posteriorment a aquesta experiència, vaig fer pràctiques a una 

escola i, vaig investigar si els alumnes sentien curiositat per l’assignatura de geografia i, 

concretament, pel tema de l’univers i la creació de la Terra i, lamentablement, als alumnes 

no els agradava gens aquesta assignatura.  



Finalment vaig arribar a la conclusió de que el problema general era la metodologia 

emprada pels docents, tant els que jo vaig tenir a primària a ciències socials, posteriorment 

a l’institut a geografia, algunes classes magistrals (expositives i molt teòriques) a la 

universitat, com els que havia vist durant les meves pràctiques, ja que és una metodologia 

molt clàssica basada en llibres de text o apunts molt teòrics i classes molt planes. Hem de 

tenir en compte que tant la geografia com  la geologia contenen alguns temes que poden 

ser  molt llunyans als alumnes (o a persones que no senten un especial interès per aquestes 

assignatures), conceptes que són difícils d’entendre perquè són abstractes o no 

demostrables a primera vista, que fan que l’alumne s’allunyi i desconnecti de 

l’assignatura, l’avorreixi i no es motivi. Per això crec que els docents hem de cercar 

recursos i eines (com per exemple les sortides de camp o les TIC’s) que ajudin a l’alumne 

a comprendre que aquests conceptes són tangibles, són part de la nostra vida quotidiana, 

que encara que hi ha successos que varen tenir lloc fa milions d’anys, avui en dia tenen 

una repercussió dins la nostra vida diària i, el que és més important, que molta d’aquesta 

història i successos és el principi de tot allò que som i tenim ara, és a dir, l’origen de la 

humanitat, com ara, l’Univers i la creació de la Terra.  

Per tant el meu TFG està enfocat a investigar quines són les metodologies emprades 

actualment a les escoles per a l’ensenyament de l’univers i l’origen de la Terra i, proposar 

eines i recursos amb una metodologia realista per a l’ensenyament d’aquest tema.  

  



MARC TEÒRIC 

Plantejament del problema 

Aquest treball ha estat creat a partir de les carències metodològiques a l’hora de 

l’ensenyament de l’univers i l’origen de la Terra a primària.  

Normalment s’utilitza una metodologia molt teòrica per l’ensenyament de la geografia en 

general. Això, combinat amb que hi ha  continguts  que són abstractes pels alumnes de 

primària, fa que l’alumne perdi interès i no se senti motivat a l’hora d’aprendre 

l’assignatura. Un exemple d’aquests continguts és l’univers i l’origen de la Terra, ja que 

no se senten identificats amb aquests temes i no entenen la seva importància. Com aquests 

conceptes són abstractes i no són fàcils de palpar i entendre, és a dir, no són manipulables, 

és difícil crear interès per part de l’alumne. Això dificulta l’aprenentatge significatiu per 

part de l’alumne i crea problemes posteriors. 

Què se sap sobre la metodologia emprada actualment? 

Encara que podem trobar escoles on s’utilitza una metodologia clàssica basada en el llibre 

de text, sense pràctiques, sense fer un tema, cognitivament dificultós, més tangible i 

palpable, en la actualitat ens trobem en una època de canvi i evolució pel que fa a la 

metodologia en l’educació primària. 

Hem de reconèixer que el fet d’innovar i investigar en la didàctica de qualsevol 

assignatura i, en aquest cas, de les ciències, requereix més implicació i esforç per part del 

professorat. A més, a l’hora de realitzar aquest tipus d’investigacions didàctiques, és més 

difícil tenir un control total de la classe (Solbes et al., 2004). Això fa que, en general, els 

docents prefereixin seguir amb sessions més teòriques i continuar, com fins ara, amb una 

metodologia més clàssica. D’aquesta manera tenen quasi un control total de la classe i, a 

més, no han de cercar activitats més lúdiques, no han d’investigar noves estratègies que, 

potser, no funcionin i no han de fer un esforç extra. 

Sobre allò que aprenen els alumnes de primària sobre l’Univers i el nostre planeta Terra, 

Alfonso et al. (1995) diuen que: 

“En general, el alumnado no posee una comprensión científica de las grandes ideas de 

la Astronomía. La ambigüedad en las respuestas de estudiantes de distintos niveles sobre 

fenómenos naturales cotidianos hace pensar en contenidos mal aprendidos, posiblemente 

por haber sido mal enseñados. En relación con la educación primaria, algunos trabajos 



ponen de manifiesto serias dificultades cognitivas en el alumnado, por las que finalmente 

no se llega a adquirir la comprensión acerca de la ubicación de la Tierra en el espacio.”  

Podem dir que l’estudi de l’astronomia a primària te una importància fonamental ja que, 

entre altres, te una funció interdisciplinària, degut a la relació que te amb les amb totes 

les ciències. Per aquest motiu és de vital importància que l’alumne adquireixi un 

aprenentatge significatiu sobre aquest tema, ja que un mal aprenentatge pot donar lloc a 

conceptes aïllats, aprenentatges inconnexos, memorístics, etc. (Barros et al., 1997). 

Tal i com assenyalen Barros et al., (1997) els principals problemes que trobem a l’hora 

d’ensenyar el tema de l’univers i l’origen de la Terra als cursos de primària són els 

següents: 

a) La propia dificultad cognitiva de este tema y de otros relacionados con él (óptica, luz 

..., geometría.. .). 

b) La ausencia de evidencias claras y perceptibles que avalen el movimiento terrestre.  

c) El lenguaje, ya que no podemos olvidar que la revolución copernicana no 

«revolucionó» el lenguaje cotidiano, que sigue siendo geocéntrico y expresa lo 

directamente observable (Lanciano, 1989).  

d) La metodología utilizada habitualmente en el aula, caracterizada por el excesivo 

enciclopedismo y por la falta de observaciones directas del cielo, no siempre estimuladas 

por los libros de texto empleados (Lanciano, 1989).  

e) La deficiente formación del profesorado, tanto desde el punto de vista teórico como 

didáctico. Los profesores en ejercicio o en formación sostienen concepciones alternativas 

semejantes incluso a las de los ninos.  

f) El tipo de vida, cada vez más urbano que no facilita las observaciones del cielo, tan 

cotidianas y necesarias en otro tiempo. 

Per tant, veiem que és molt difícil que els alumnes entenguin tots els conceptes (la majoria 

d’ells, abstractes) sobre l’univers i l’origen de la Terra si només utilitzem com a recurs 

didàctic el llibre de text  i, com a única metodologia, classes expositives clàssiques, 

teòriques i explicatives. 



Anàlisi crític 

Segons el meu criteri allò més important que hauríem de fer els docents és apropar al 

màxim els continguts abstractes als alumnes, per aconseguir en ells un aprenentatge 

significatiu. Una manera de contextualitzar els conceptes més abstractes i apropar-los a 

l’alumne és a través de les TIC, les sortides de camp, les observacions directes, i els 

recursos didàctics atractius. 

 

  



OBJECTIUS 
 

→ Demostrar que hi ha carències en la metodologia clàssica en quant a l’ensenyament de 

l’Univers i l’origen de la Terra a primària. 

→ Mostrar que utilitzant activitats i recursos didàctics motivadors i que permetin la 

experimentació per part de l’alumnat (on l’alumne és el centre del procés ensenyament-

aprenentatge) s’obtenen resultats positius per a l’alumne. 

→ Oferir recursos didàctics als docents, que siguin atractius per a l’alumne a l’hora 

d’aprendre el tema de l’Univers i l’origen de la Terra.  

→ Apropar el tema abstracte de l’Univers i la creació de la Terra a l’alumne.  

→ Incitar als docents a utilitzar una metodologia realista en l’ensenyament del tema 

mencionat. 

→ Oferir eines per crear motivació a l’alumne en l’aprenentatge de l’univers i la creació 

de la Terra.  

 

  



METODOLOGIA 

La metodologia que he utilitzat per a la realització d’aquest TFG és la recerca i l’estudi 

de documents de caràcter científic, com ara articles, tesis o llibres científics. 

També he basat el meu treball en la pròpia experiència durant els pràcticums, realitzats 

durant la carrera d’Educació Primària, en diferents centres. Cal destacar el centre CEIP 

Ses Rotes Velles que m’ha proporcionat la oportunitat per investigar i comprovar in situ 

la problemàtica sobre la docència de l’Univers i l’origen de la Terra.  

He fet una investigació profunda fonamentada per documentals, experiències, i recerca 

de documents, que han donat sentit al meu treball i m’han permès defensar-lo i, sobretot, 

aprendre més sobre el tema triat. 

   



ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS 

CONTINGUTS 
 

Segons Lanciano (1989) “La astronomía es una de las ramas de la ciencia que despierta 

gran interés desde edades muy tempranas, probablemente porque intenta responder a 

algunas cuestiones que han preocupado al hombre desde todos los tiempos: ¿cómo se creó 

el universo? o ¿cómo terminará? . En los libros de texto no suele existir ninguna propuesta 

de observación directa de la realidad y del cielo, y hay algo, para mí, más grave, los libros 

“se expresan” como si los muchachos nunca hubieran hecho ninguna observación 

espontánea o razonada de los astros o del cielo con respecto al horizonte local, durante el 

día y la noche”. De fet, segons Braccesi i  Badala (1980), “las representaciones de los 

libros, las imágenes de vídeo, las pizarras, etc. aplastan el espacio y no le dan 

dinamicidad”  

Actualment, tot i que hi ha excepcions i que, en els darrers anys, les escoles han fet molt 

de canvis, encara trobem l’ensenyament de l’univers i l’origen de la Terra a través d’una 

metodologia clàssica. Tal com explica Artvinli (2100), “One of the examples to the 

problems encountered in the field of geography education is teachers' wide use of 

teaching methods that is based on explaining concepts” . Aquestes tècniques d’enseñança 

basades en l’explicació de conceptes abstractes porten a una falta de motivació de 

l’alumnat. Martí (2011) afirma que “para ser docente en un mundo tan cambiante hace 

falta sentir la vocación, tomar consciencia crítica del contexto socioeducativo en el que 

nos movemos y mantener un fuerte compromiso con la misión que orienta el quehacer 

educativo. Una de las razones en la que tendríamos que sumergirnos para entender el 

fenómeno de la falta de motivación en el alumnado y el poco deseo que fluye en el 

profesorado para educar, es la del movimiento pendular y antagónico de nuestra sociedad. 

Emoción contra razón, lo experiencial y práctico frente a aquello teórico, subjetividad 

frente a objetividad, mythos ante logos, imagen contra palabra, concreción frente a 

abstracción, placer ante esfuerzo”. 

Amb la metodologia clàssica, més teòrica, l’alumnat, el que fa, és acceptar les 

explicacions dels professors com a vàlides perquè ells representen l’autoritat, el saber 

màxim. Així com també accepten allò que diu el llibre de text i, de la mateixa forma que 

estudien, l’obliden.  Per poder experimentar i contrastar aquesta informació que 

s’adquireix de forma molt teòrica, l’alumnat hauria de fer una sèrie de comprovacions, és 



a dir, fer una sèrie d’observacions bàsiques del cel diurn i nocturn. La dificultat ve quan, 

és més evident que el cel nocturn és més fàcil d’observar, analitzar i trobar elements 

importants però aquest període de temps es troba fora de l’horari escolar (Sobes,J. y 

Palomar, R., 2011:207). 

Fins ara la metodologia utilitzada pels mestre de primària a l’hora de l’ensenyament de 

l’Univers, és molt clàssica. Totes les explicacions es basen en el llibre de text, sense cap 

tipus de comprovació experimental. Les classes es centren en transmetre a l’alumne els 

conceptes i continguts que sap el professor, és a dir, es basen en l’ensenyament. He pogut 

comprovar durant els pràcticums, que els docents intenten integrar activitats més 

manuals, més divertides pels alumnes, com per exemple, la creació d’un mini univers 

amb bolles de suro que simulen els planetes. És cert que aquesta activitat és un exemple 

de com veure de manera més pràctica els elements de l’univers però, encara així, crec que 

segueix essent una metodologia molt clàssica. Personalment, he vist mini univers amb 

bolles de suro on tots els “planetes” tenen la mateixa mida, on tots els “planetes” estan a 

la mateixa distància del sol. A vegades es confon el fet de que les activitats han de ser 

més lúdiques i experimentals amb activitats simplement divertides o manuals. S’ha de 

tenir sempre com a objectiu l’aprenentatge de l’alumne. Les activitats han de ser 

plenament didàctiques sinó no tenen sentit utilitzar-les a classe.  

Com ja he esmentat anteriorment, dins el tema de l’Univers, trobam molts conceptes i 

molts continguts teòrics. És un tema molt ampli i molt dens amb molta matèria que 

estudiar. Per aquest motiu, nosaltres, els docents, hem d’intentar seleccionar els 

continguts més adients per als alumnes als quals va dirigit i, a més, una de les coses que 

trobo més important, demostrar als alumnes que, allò que aprenen, és útil per a la seva 

vida, per convertir-se en persones cultes que tenen un mínim de formació. Amb això me 

refereixo a que, per exemple, una vegada durant les meves pràctiques, em vaig trobar un 

examen sobre l’Univers a un aula de 3r curs on es demanaven dades sobre els diferents 

planetes com, la seva posició, el diàmetre de cada planeta, el temps que tarda en fer una 

volta al sol, la temperatura, de què està fet i quants de satèl·lits te. En la meva opinió, si 

analitzem aquestes preguntes, realment són dades de vital importància? Si no sabem 

aquesta informació, els alumnes no estan preparats per passar a 4t? Són dades que ens 

farà falta o comentarem en una vida futura? Segons el meu criteri, crec que aquests 

continguts no són gens motivadors ni necessaris pels alumnes de 3r de primària. Crec que 

hi ha continguts més importants per conèixer sobre el nostre univers, sobre els planetes i, 



sobretot, crec que hi ha una millor manera per tractar tots aquests aspectes. Quan vaig 

veure aquestes preguntes, hem vaig imaginar a un nin de 8 o 9 anys enfront d’un llibre de 

text, memoritzant tota aquesta informació per després descarregar-la a un examen. 

M’agradaria sabre si, després d’unes setmanes, l’alumne se’n recorda de tota aquesta 

informació. Estic segura que la resposta és no, per tant l’alumna no aprèn de forma 

significativa.  

Cada vegada més, dins les aules, ens trobem amb el fet de que els professors necessiten 

més formació i, no només de continguts, sinó de didàctica, de metodologia, de diferents 

dinàmiques per ensenyar l’Univers. Està demostrat que, per culpa de tenir idees poc clares 

sobre alguns conceptes, els docents han anat transmetent informació alternativa o, errònia 

sobre els diferents continguts que envolten l’univers (Barros et al.,1997). D’aquesta 

manera, també trobem limitacions a l’hora d’aprendre sobre l’univers, quan realment 

aquest és infinit i tots podríem aportar informació a través de l’observació directa i la 

investigació. És a dir, seria molt interessant que l’aprenentatge de l’univers sorgís a partir 

dels propis alumnes, de les seves inquietuds, dels seus dubtes després d’una observació. 

Alguns d’aquests aspectes que els alumnes aprenen de manera errònia o alternativa són: 

 “colocan estrellas dentro del sistema solar; desconocen que las estrellas, a 

excepción de la Polar, cambian de posición a lo largo de la noche; asocian la presencia 

de la Luna exclusivamente al cielo nocturno...” (Barros et al.,1997). 

Per als docents és molt més fàcil utilitzar aquest tipus de metodologia clàssica, ja que ells 

només ha d’explicar allò que està escrit en el llibre de text sense la necessitat de cercar o 

crear activitats més manipulatives, més pràctiques. A més, seguint el llibre de text, quasi 

no fa falta preparar les classes i, la majoria de sessions, es duen a terme tal i com les 

planteges. Però, és aquesta la millor manera per induir a l’alumne al aprenentatge 

significatiu? La resposta, clarament és no. 

Els alumnes, des de petits, s’enfronten a un llibre de text, on hi ha milions de lletres que 

volen dir coses difícil. Aquesta és la manera en que els estudiants veuen aquestes classes 

tan teòriques. El docent llegeix o explica talment allò que diu el llibre, per tant la 

informació continua essent incompresa, no motivadora i, com a resultat, avorrida per a 

l’alumne. D’aquesta manera “s’aprèn” a base de repetició i memorització, i així, no estem 

creant persones competents, aptes per a la vida real i adulta. 



Un estudi realitzat a Turquia i Camboya per Palavan et al. (2016) sobre lo que opinen els 

professors sobre realitzar classes més pràctiques fora de les aules, revela el següent: 

 “When they were asked of the reasons why they were not implementing outdoor 

education, they stated reasons such as having limited time, too crowded classes, lack of 

necessary information about outdoor education, laziness, and concerns about meeting 

curricular deadlines.”  

En la actualitat, els docents, tenim a l’abast una gran quantitat de recursos i activitats més 

lúdiques i més didàctiques que una simple pissarra o un llibre de text. El fet és que els 

docents ens hem de renovar i començar a utilitzar noves estratègies per a l’ensenyança, 

és a dir, fer investigacions didàctiques per aconseguir una nova educació, més forta, més 

competent i, sobretot, més significativa. 

Arribats a aquest punt i valorant la situació actual de l’ensenyament, el tractament de la 

informació, la metodologia i la dinàmica emprada en quant al tema de l’Univers i l’origen 

de la Terra, ens hem de plantejar un canvi en la manera d’ensenyar, un canvi en la manera 

de transmetre la informació, els conceptes i, en termes generals, l’ensenyament.  

El que volem aconseguir és un aprenentatge significatiu sobre l’Univers, per tant hem de 

canviar la metodologia clàssica duta a terme fins fa uns anys, per una metodologia 

realista. Aquesta metodologia ha de ser innovadora, realista, motivadora i, sobretot, 

pensada per a l’aprenentatge significatiu de l’alumne. Per aconseguir això hem de crear 

una metodologia on el centre de tot l’aprenentatge sigui l’alumne i no l’ensenyament del 

mestre.  

Per això, allò principal que hem d’investigar és en el punt en el qual es troben els nostres 

alumnes. Segons Suárez (2016), “las concepciones del alumnado suponen además una 

fórmula para innovar en la enseñanza de las ciencias. Los docentes que las toman como 

eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y que, en definitiva, se interesan por 

los conocimientos de sus alumnos sobre los fenómenos naturales que a su alrededor 

suceden, facilitan la tarea de construcción de ideas científicamente correctes”.  

Tenint en compte els conceptes previs de l’alumnat, podem començar a traçar la 

metodologia, recursos i dinàmiques que durem a terme per aconseguir un aprenentatge 

significatiu en els nostres alumnes. Crec que aquesta és la part més important del procés 

d’aprenentatge, és a dir, començar per conèixer el que ja saben els alumnes, els conceptes 

que no tenen molt clar i les concepcions que ells tenen sobre l’univers. 



Personalment, vaig tenir l’oportunitat de fer les pràctiques de menció al CEIP Ses Rotes 

Velles (a Santa Ponça). És un centre innovador, al qual es treballa per projectes. A 

l’assignatura de ciències socials, els alumnes no tenen llibre, per tant els continguts 

parteixen de les seves pròpies motivacions i interessos. Quan vaig arribar al centre, alguns 

cursos de primària, tenien en marxa projectes sobre l’univers, per tant vaig poder seguir 

la metodologia i la dinàmica que empraven per arribar a l’aprenentatge significatiu. Per 

triar el tema a investigar, els alumnes fan un llistat i, de tots els temes, seleccionen un 

que, en aquest cas, va ser l’univers. A continuació, abans de començar el projecte, els 

alumnes expliquen les concepcions que ells ja tenen sobre l’univers, és a dir, el que ja 

saben. Amb el curs de 3º B, vaig tenir l’oportunitat de revisar algunes etapes del seu 

projecte i, concretament en aquest punt, vaig poder investigar sobre el que els alumnes 

sabien abans de començar el projecte, ja que vaig poder llegir allò que varen escriure 

(documents consultats als annexes). 

Els resultats eren molt variats, però la majoria d’alumnes tenien una idea mínima del que 

era l’univers, com es va crear el planeta Terra, encara que moltes respostes s’allunyaven 

bastant de la realitat. La pregunta que se’ls feia era: Què sabem sobre l’univers? Què 

conec del sistema solar, els planetes, els satèl·lits, etc? 

A partir de les respostes dels alumnes, els tutors creen un pla d’estudis i es plantegen la 

metodologia i dinàmica més adient. 

Les respostes, com he dit eren molt diverses però, la majoria d’alumnes parlen de: 

→ L’existència de diferents planetes, encara que no saben ben bé la quantitat. A més, 

només un alumne s’arrisca a nombrar alguns.  

→ L’existència de meteorits, amb els quals es va crear la Terra o la va destruir en qualque 

moment de l’historia. Diuen que els meteorits són pedres amb foc. 

→ Hi ha canvis de temperatura dins l’univers provocades pel sol i per la distància dels 

planetes amb ell. També parlen de pluges i escalfament de la Terra en qualque moment. 

→ La majoria coincideix en què el sol és una estrella i que només hi ha un. Saben que 

desprèn molta calor i, alguns la situen enmig de l’univers. També mencionen que és molt 

gran. 

→ Coincideixen en què hi ha moltes estrelles (qualque alumne esmenta que són infinites) 

i que es troben molt lluny. També hi ha qualcú que parla de que només es veuen a la nit. 



→ Tenen clar que l’univers es va crear fa molt de temps i mencionen una explosió o xoc. 

→ Alguns alumnes mencionen la lluna o llunes i la seva llum. 

→ Molts dels alumnes parlen de núvols com a mètode de creació de planetes. 

Segons la meva opinió, sabre en quin punt es troben els nostres alumnes és fonamental 

per fer una bona feina com a mestre. Conèixer quins conceptes ja han après, quins no han 

quedat clars i s’han d’aclarir i tenir en compte quin camí és el més adequat per introduir 

nous conceptes. El fet de que els alumnes puguin expressar el que ja saben, a través 

d’aquestes preguntes, sense pressions, ja que ells saben que aquesta activitat no serà 

avaluada, ens dona una informació real d’on es troba l’alumne. A partir d’aquest moment, 

es pot començar a planificar els continguts que s’han de treballar. Allò més important és 

guiar a l’alumne, és a dir, l’origen de partença dels continguts han de ser del propi alumne, 

però el docent els ha de guiar cap als continguts del currículum. 

En aquest cas concret, la següent passa va ser començar amb la unitat didàctica de 

l’univers. Personalment, jo hagués passat una segona enquesta als alumnes, més concreta, 

per sabre concepcions més concretes que ells tenen sobre l’univers, com per exemple, si 

saben si la Terra és rodona o plana i perquè, si han sentit mai la paraula gravetat i què 

creuen que és, si les estrelles només surten de nit i on s’amaguen durant el dia, si la lluna 

només surt de nit, etc. D’aquesta manera coneixem un poc millor el que ja saben els 

alumnes ja que, sempre és millor, conèixer el màxim sobre el que hem de treballar. 

Hem ser conscient que els alumnes reben molta informació constantment, tant d’amics, 

familiars, mitjans de comunicació, escola, etc. Això fa que, a vegades, ja tinguin idees (a 

vegades, errònies) sobre el tema que treballarem. Per això és tan important saber que 

saben els alumnes, el que no i les concepcions errònies que ja tenen.  



Quan el docent ja coneix en quin punt es troben els alumnes i ja han traçat el pla per 

treballar, al centre Ses Rotes Velles, fan un treball d’investigació. Posen un pòster gegant 

al passadís i, cada vegada que investiguen sobre l’univers, fan afegint informació al pòster 

per a que tothom pugui veure el treball que fan.  

 

També realitzen petites maquetes, per tenir una idea plasmada en imatge, per aclarir 

conceptes. 

 

Un aspecte important a tenir en compte quan ja es coneix el punt de partida dels alumnes 

és saber per on començar a impartir els continguts. Normalment, de manera errònia 

segons el meu criteri, els continguts s’imparteixen des d’allò més llunyà a l’alumne a allò 

més proper. 

Il·lustració 1. Mural sobre l'univers, CEIP Ses Rotes Velles. Autoria pròpia. 

Il·lustració 2. Maqueta representativa del planeta 

Terra 1, CEIP Ses Rotes Velles. Autoria pròpia. 

Il·lustració 3. Maqueta representativa del planeta 

Terra, CEIP Ses Rotes Velles 2. Autoria pròpia. 



Segons el disseny curricular base d’educació primària (2014) estableix, concretament en 

els continguts del Bloc 2, respecte al tema de l’univers, que: 

“L’alumne ha de partir de l’estudi de l’Univers i el sistema solar per arribar al del planeta 

Terra, el seu clima i el seu relleu”. 

A l’hora d’abordar el tema de l’Univers, normalment sempre es comença de d’allò més 

llunyà a l’alumne, com per exemple, l’espai, les òrbites, satèl·lits, llunes, via làctia, 

planetes, etc. a allò més proper, com ara el nostra planeta, la Terra. D’aquesta manera 

trobam dos problemes principals: el primer és que ja comencem amb conceptes que els 

alumnes no coneixen, no poden palpar, no poden manipular, per ells són conceptes molt 

abstractes, molt llunyans a ells i, probablement no són capaços de construir una i. I, el 

segon problema és que si no partim dels conceptes ja adquirits per l’alumne, introduint 

els nous, connectant-los i relacionant-los, no construïm un aprenentatge significatiu. 

A la imatge següent, podem observar com diferents llibres de text de primària, proposen 

els continguts començant per allò més llunyà, com ara l’univers (un concepte molt ampli 

que abarca infinitat d’elements) a allò més concret, com és el planeta Terra. 

 

 

 

Direcció 

d’aprenentage 

proposat en l treball 

 

 

 

 

 

 

Començant per allò més llunyà, les explicacions comencen a mesclar-se, surten conceptes 

nous no coneguts, conceptes paral·lels i mai hi ha un final. Tal vegada, una bona opció 

seria començar per allò més proper a l’alumne, aquells conceptes que sorgeixen de la seva 

Il·lustració 4. Verdugo, J.(2013). Esquema de continguts de CCSS de 5è 

de primària. 



vida diària, de contextos reals i propers a l’alumne, com ara, el que ells veuen quan miren 

al cel. Una vegada que solucionem els dubtes immediats que sorgeixen del propi alumne, 

de la seva pròpia observació, podem anar ficant conceptes nous, més llunyans, més 

abstractes, fins arribar a on el docent s’havia proposat, és a dir, fins a aconseguir els 

nostres objectius. Allò que es pretén amb aquesta dinàmica és, per una banda, que 

l’alumne senti que allò que aprèn és útil, és real, el pot comprovar i, per una altra banda, 

creem un aprenentatge significatiu en l’alumne, ja que partim dels conceptes que ells ja 

saben i els relacionem amb els nous conceptes. Podríem dir que així anem pujant una 

escala de coneixement pensada en l’alumne, en el seu benefici i l’aprenentatge d’aquest, 

sempre partint d’on l’alumne es troba. 

Arribats a aquest punt podem començar a parlar d’una metodologia realista per a 

l’ensenyament de l’univers. Una metodologia amb la qual l’alumne pot comprovar la 

veracitat d’allò que estudia. A través d’ella, l’alumne pot experimentar, posar en pràctica, 

observar en primera persona i manipular allò que s’aprèn, provocant així un interès i 

motivació que derivarà a un aprenentatge significatiu, que és el que volem aconseguir. 

D’acord amb Palavan et al. (2016), “the key word here is ‘one’s own experience’ or ‘one’s 

life’ implies that educational settings should not be limited only to desks, classrooms, and 

schools; it has to include real-life environments”. Aquest tipus d’aprenentatge suposa la 

implicació total del docent, ja que farà de guia durant l’aprenentatge de l’alumne, causant-

li conflictes cognitius que facin que l’estudiant qüestioni, investigui i comprovi allò que 

aprèn. 

Tal i com diu Blay (1991): 

 ...adequació de les matèries docents a les necessitats reals de l'ensenyament. I per 

assolir aquesta adequació cal partir d'una de les premisses bàsiques del llibre: 

l'ensenyament de la geografia ha d'anar adreçat, més que cap a qualsevol altre objectiu, a 

saber raonar l'espai, a tenir una estructuració de coneixements que permetin pensar 

espacialment, raonar geogràficament.  

Per tant, comprovem i reafirmem que és necessària una metodologia realista per aprendre 

sobre l’univers i només és possible amb la implicació del docent. Boss i Krauss (2014) 

afirmen que “new contexts for learning create new opportunities for teachers to work 

together and overcome the traditional isolation of the profession. Technology initiatives 



typically include professional development along with hardware or software so that 

teachers can get comfortable using new tools”.  

Una manera de poder contextualitzar els conceptes més abstractes i que ens apropa a la 

metodologia realista és l’ús de les TIC. Segons Gómez (2015), “el contexto de la Sociedad 

de la Información y la Comunicación (SIC) del siglo XXI conllevará la incursión de las 

tecnologías en todos los aspectos de la vida y, de manera particular, en los diferentes 

niveles educativos, adheriéndose de este modo nuevas herramientas didácticas ajenas 

hasta el momento a la enseñanza. Tales transformaciones han dado lugar a reformas en 

los planes de estudios de las Facultades de Educación obligadas a adaptarse a las 

necesidades de la sociedad global y a introducir las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la enseñanza. Dicha integración muestra ciertas controversias 

en la forma en que se lleva a cabo la inclusión de las TIC en el aula y en el tipo de 

formación tecnològica que se procura a los futuros docentes.” 

La falta de formació o informació de les TIC com a eina d’ensenyament és un fet. Avui 

en dia les TIC són una bona eina de suport per als docents i ajuda a presentar conceptes 

abstractes a l’aula ja que apropen a l’alumne a entendre conceptes que no poden veure o 

tocar diàriament.  

Com he esmentat anteriorment per poder motivar a l’alumne a l’estudi de l’univers i 

l’origen de la Terra, hem de demostrar i fer real aquest fet, és a dir, mostrar-los que és el 

nostre origen i que tot prové d’aquest fet. Per fer això possible hem de combinar les 

classes teòriques amb classes pràctiques ja que, a través d’aquestes, la teoria cobra sentit. 

Alguns autors com Vain (1997) apunten que allò simbòlic sempre es pot contextualitzar, 

ja que tot cobra sentit en un context. Per aquest motiu és important presentar a l’alumne 

un context real d’allò més complicat d’entendre per ells; això és la base d’una 

metodologia realista. 

  



RECURSOS I DINÀMIQUES PER TREBALLAR AMB UNA METODOLOGIA 

REALISTA 

Per dur a terme aquestes activitats o utilitzar la majoria de recursos, es necessari tenir a 

l’abast un dispositiu electrònic amb accés a Internet. Com que aquests recursos i activitats 

estan dirigides a estudiants de primària durant les hores lectives a l’escola, es recomanable 

que cada alumne pugui utilitzar un dispositiu de forma individual. Preferiblement 

utilitzarem tablets o ordinadors. En cas de que no sigui possible l’ús individuals dels 

dispositius, es poden realitzar grups d’estudiants (per exemple, cada 4 alumnes tenir un 

dispositiu). Si es donés el cas de no tenir cap dispositius per als estudiants (encara que, 

normalment, sempre hi ha una sala d’ordinadors a les escoles), sempre es podrien fer 

servir les PDI’s (Pantalla Digital Interactiva) per mostrar a tota la classe junta el que es 

desitja.  

Seria recomanable, per estudiar els continguts més proper a l’alumne, utilitzar recursos 

reals, és a dir, fer activitats dins un context real. Per explorar allò més llunyà a l’alumne 

podem utilitzar les TIC per ajudar-nos a plasmar en imatges l’univers i els seus elements. 

Encara que, com he dit abans, sempre que poguem utilitzar recursos a l’abast de l’alumne, 

en un context real, sempre serà més ric.  

A continuació present alguns recursos i activitats interessants per utilitzar en una 

metodologia realista i dinàmica, per estudiar el tema de l’univers i l’origen de la Terra 

amb els alumnes de primària. Són recursos que es poden adaptar a qualsevol curs i grup-

classe. 

Activitats, dinàmiques i recursos 

→ Proposar als alumnes que facin fotografies del que observen, per exemple, d’un cel 

estrellat o simplement, tal i com proposa Cristóbal (2017) demanar als alumnes una 

fotografia de quan surt el sol i una altra de quan se’n va. Només amb això ja poden sorgir 

a classe, de manera molt natural, molts conceptes sobre l’univers. I, amb aquesta 

dinàmica, ja estem apropant als alumnes a un espai conegut per ells, on poden fer 

observacions directes i, on ells, són els protagonistes, ja que l’aprenentatge surt de les 

seves pròpies inquietuds. 

→ “Storytelling”. Podem contar fets, narrar histories interessants sobre l’univers contant 

amb la participació dels alumnes. És a dir, plantejar qüestions i deixar que els alumnes 

aportin el que ja saben i idees que tenen sobre l’univers i, nosaltres com a mestres, anar 



guiant la historia fins arribar al nostre objectiu, que és apropar a l’alumne als continguts 

sobre l’univers. A més, és una bona dinàmica per corregir informació errònia que els 

alumnes puguin tenir respecte a alguns conceptes. (Cristóbal, 2017). 

→ Documentals apropiats pels alumnes. Un recurs que, personalment, pens que és molt 

interessant i que, tothom te a l’abast, és veure documentals. Hi ha molt de tipus de 

documentals i, el que hem de fer amb molta cura és seleccionar-lo. Per fer aquesta selecció 

hem de tenir en compte al grup d’alumnes al qual va dirigit, és a dir, que sigui adequat a 

la seva edat, vocabulari, nivell cognitiu i maduratiu i, el més important, que sigui 

interessant i cridi la atenció dels alumnes. 

→ Celestia. És un programa que es pot descarregar en qualsevol dispositiu de forma 

totalment gratuïta. És un programa que no te complicacions a l’hora d’utilitzar-lo i que 

mostra els elements més importants que trobem al nostre univers. D’aquesta manera 

podem veure en temps real, com si estiguéssim a l’espai els elements que el composen. 

És una manera diferent i creativa de mostrar als nins com és l’univers i els elements que 

trobem en ells. Podem fer viatges d’un planeta a un altre, podem veure la informació més 

important de cada element que visitem i, sempre podem veure quina distància te, el ràdio, 

el diàmetre, etc., informació amb la qual podríem fer feina a altres àrees, com ara, a 

matemàtiques.  

→ Es podrien cercar les darreres noticies sobre la NASA. Una activitat apta per fer a 

classe amb qualsevol  curs de primària, és cercar les darreres noticies de la NASA i fer 

conversa i debat sobre allò que llegim. Són possibles els descobriments que ens diu la 

NASA? És viable allò que proposa? Com és possible que hagi succeït això? Serien 

algunes de les preguntes que ens podríem demanar després de actualitzar les darreres 

noticies. 

→ El recurs didàctic que presentaré a continuació és un recurs econòmicament, a l’abast 

de tothom, reutilitzable, manipulable, resistent i atractiu pels alumnes. Es tracta d’unes 

ulleres de realitat virtual amb les quals els alumnes poden experimentar i veure en primera 

persona el que passa a l’univers. El docent té la possibilitat de decidir el que el nin pot 

veure a través d’elles. Per tant, el que es projecta a les ulleres està controlat, pràcticament 

al 100% pel mestre. 

Amb aquestes ulleres, podem veure l’univers, passejar de planeta en planeta analitzant 

les característiques de cada un, experimentar la distància de cada planeta del sol i projectar 



vídeos sobre el Big bang i la creació de la Terra. A través de les ulleres els alumnes tindran 

la sensació d’estar en aquell moment en el lloc desitjat que, en aquest cas, és a l’univers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Sortida de camp: observatori. Com he esmentat abans, és importants que els alumnes 

puguin veure els continguts en contextos reals. Per aquest motiu, uns bona activitat que 

propòs és fer una visita a un observatori. Allà els alumnes tindran un contacte directe amb 

l’univers ja que, a través de telescopis podran observar el cel. A més, amb aquesta activitat 

podran aprendre, de manera molt visual, els conceptes vistos a classe a través de 

maquetes, recreacions, mostres reals, etc. 

 

  

Il·lustració 5. Ulleres de Realitat Virtual. Autoria pròpia. 



CONCLUSIONS 
 

Tal i com he demostrat durant tot aquest treball, és necessari un canvi en la metodologia 

de l’ensenyament de l’univers i l’origen de la Terra en l’educació primària. En la 

investigació que he desenvolupat amb ajuda de diferents fonts d’informació, queda 

demostrat que la metodologia clàssica no és adequada per aconseguir un aprenentatge 

significatiu.  

Durant la investigació he pogut comprovar que, trobem diferents problemes a l’hora 

d’ensenyar el tema de l’univers: per una banda, hi ha molts de continguts proposats i, la 

majoria d’aquests, són conceptes molt abstractes, els quals són molt difícils d’aprendre 

pels alumnes. Per una altra banda, la metodologia clàssica no permet als alumnes aprendre 

de forma significativa ja que l’aprenentatge està fora de context i les classes són 

expositives on l’alumne no pot experimentar la pràctica d’allò que aprèn. A més s’ha de 

sumar el fet de que no tots els docents o centres estan d’acord amb un canvi de 

metodologia i dinàmica, ja que implica més esforç i més feina per part del docent o centre. 

Amb l’elaboració d’aquest treball he après que la feina més important del docent és donar 

les eines necessàries a l’alumne, per aconseguir un aprenentatge perdurable i constructiu. 

Hem de crear plans d’estudis centrats en l’alumne, on ell sigui el protagonista en tots els 

sentits. També he après que per crear un interès de l’alumne cap a l’univers hem de fer 

que entengui i comprovi que el que aprèn és important per la seva vida diària, és a dir, 

que el que aprèn és útil, és real ja que és el nostre origen.  En aquest sentit, per a que 

l’alumne es senti motivat a aprendre, també els hem de donar eines i recursos i, utilitzar 

dinàmiques i metodologies, on ell sigui el centre, on ell pugui desenvolupar habilitats i, 

ho faci, de forma lúdica, dinàmica i interessant. L’alumne ha de veure el que aprèn de 

forma real i no, únicament, en llibres de text, quan aquests elements que aprèn, existeixen 

de forma real. Per tant, allò més adient és utilitzar una metodologia realista. 

Per aconseguir un aprenentatge significatiu en els nostres alumnes, prèviament hem de 

conèixer en quin punt es troben. Personalment, crec que això és una de les coses 

fonamentals, que hem de fer sempre com a docents, quan ens posem davant de qualsevol 

grup d’alumnes per ensenyar qualsevol contingut. 

Finalment, he de dir que la feina de docent no és fàcil, sempre ens hem de renovar, és a 

dir, estar sempre en contínua formació, actualitzats. Hem d’adaptar-nos a les novetats, 



estar oberts a aprendre coses noves, com ara, les TIC’s, ja que són eines que ens faciliten 

la feina i ens ajuden. Hem d’intentar treure el màxim rendiment dels nostres alumnes, 

donar eines útils d’aprenentatge i acompanyar-los durant tot el camí de formació que fan 

amb nosaltres, com un guia, no com algú que imposa i obliga a estudiar. Els hem de 

motivar i crear expectatives i interessos, és a dir, hem de fer alumnes competents. 
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