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RESUM  

Aquest treball bibliogràfic es centra en demostrar la importància d’una canvi en 

l’educació cap a metodologies que permetin un aprenentatge significatiu a l’alumnat. Es 

presenta l’experimentació com estratègia didàctica per apropar les Ciències Naturals a la 

realitat propera de l’infant, exposant les seves característiques, avantatges i inconvenients 

i la posició dels docents davant la incorporació d’aquesta eina dins l’aula. Finalment, es 

presenta una proposta didàctica basada en l’experimentació, exposant de manera 

detallada tots els aspectes necessaris per dur-la a terme dins l’aula.  

 

PARAULES CLAU: Experimentació, estratègia didàctica, Educació Primària, 

aprenentatge significatiu, Ciències Naturals.  

 

ABSTRACT 

This bibliographic work is focus on the relevance of changes in education towards 

methodologies that allow students to gain an effective meaningful learning. It presents 

experimentation as a didactic strategy to bring Natural Sciences closer to student’s reality, 

exposing its characteristics, advantages and disadvantages and the teachers’ positions on 

its implementation in the classroom. Finally, a didactic proposal based on the 

experimentation is presented. The proposal detail exposes all the different points and 

aspects to be taken into account in practicing this didactic methodology in the classroom. 

KEYWORDS: Experimentation, didactic strategy, Primary Education, meaningful 

learning, Natural Sciences.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les ciències ens ajuden a comprendre el món que ens envolta, és per això que l’educació 

ha d’afavorir que els infants les comprenguin i valorin la seva importància. D’aquesta 

manera, es crea una necessitat de deixar enrere l’ensenyament tradicional de les ciències 

per avançar cap a noves metodologies, com és l’experimentació, que fomentin 

l’aprenentatge significatiu dels infants.   

L’experimentació fa possible que els infants aprenguin a partir de les seves experiències 

i de la quotidianitat del seu entorn,   afavorint així l’interès, la curiositat i la motivació 

cap a les ciències, ja que l’alumnat es veu partícip del seu procés d’aprenentatge.  

La utilització de l’experimentació com a eina d’aprenentatge té molts avantatges, però 

també presenta, a hores d’ara, alguns inconvenients, normalment relacionats amb 

l’actitud que adopta el professorat en front de la falta de recursos i de formació.  

Així i tot, cal que els docents incloguin aquesta metodologia en les seves aules, ja que és 

una millora per l’alumnat en infinitat d’aspectes que es veuen reflectits en el seu 

desenvolupament durant el procés d’ensenyament – aprenentatge.  

Per tot això, aquest treball es centra principalment en demostrar la importància de la 

inclusió de l’experimentació dins les aules fent referència a estudis i projectes sobre 

diversos autors. A més, s’exposa una proposta didàctica que segueix aquesta metodologia 

per tal que es pugui posar en pràctica aquest mètode i així, donar una passa més dins 

aquest canvi tant necessari cap a un aprenentatge més significatiu.  

2. OBJECTIUS 

- Demostrar la importància de l’experimentació com estratègia didàctica, ja que permet 

l’aprenentatge significatiu dels alumnes.  

- Introduir als alumnes dins l’àmbit de l’experimentació per tal de desenvolupar el seu 

pensament científic i el seu interès per les Ciències Naturals. 

- Presentar una proposta didàctica basada en l’experimentació a partir de la realitat 

quotidiana de l’infant, fomentant el treball en equip i el pensament crític.   
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3. MARC TEÒRIC  

És evident que les investigacions relatives a la didàctica de les ciències naturals han 

avançat molt en els últims anys, però la realitat indica que aquestes tarden moltíssim en 

reflectir-se en les aules en referència a la metodologia utilitzada (Veglia, 2007).  

Educar ha de ser alguna cosa més que proporcionar coneixements, ha de servir per la vida, 

ha d’estar en relació directa amb les necessitats de l’infant, posant l’accent en les 

capacitats i afavorint la seva millor inserció dins la societat (Candela, 2014). 

Però aquestes característiques no s’aconsegueixen si l’ensenyament es basa en les 

estratègies tradicionals d’ensenyament, en les quals l’èmfasi està dirigida a la justificació 

dels fenòmens i deixa de banda la contextualització o la vinculació amb la realitat 

quotidiana de l’infant (Campanario y Moya, 1999). 

La metodologia tradicional de les ciències es basa en una explicació teòrica i s’avalua a 

partir d’un examen en el qual els infants han de reproduir els coneixements anteriorment 

explicats, difícilment aquesta estratègia d’ensenyament genera en l’infant algun interès 

per la ciència. Per a que un infant conegui un nou concepte, l’ha de relacionar amb algunes 

de les seves experiències o amb les idees que ell ja ha construït (Candela, 2014). A més, 

tampoc és una metodologia útil perquè els infants desenvolupin les competències en què 

es basa l’estudi de la ciència. Per tot això, l’educació s’hauria d’enfocar des d’un punt de 

vista més proper al treball científic per tal de poder complir els objectius que es proposen 

en el procés d’ensenyament – aprenentatge de la ciència.  

Així doncs, és imprescindible que els mètodes d’ensenyament de la ciència avancin cap 

a nous mètodes, que segons exposa Garritz (2006), tenen uns objectius totalment oposats 

als de l’educació tradicional, i cita els següents:  

- Els continguts es basen en la rellevància personal i social per l’alumat, ja que es 

parteix del que ja saben, de la seva experiència prèvia a l’escola.  

- Les habilitats pràctiques i el coneixement tindran criteris d’assoliments que tots 

els infants podran aconseguir fins algun nivell.  

- Els temes, tòpics i seccions seran sempre visibles per poder clarificar les parts 

components de l’aprenentatge.  

- L’aprenentatge de les habilitats pràctiques i cognitives sorgeix com a 

conseqüència fluida de la rellevància i la significativitat dels tòpics de la 

naturalesa de la ciència, més que com a motiu primari de l’aprenentatge.  
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- L’avaluació té en compte tant els coneixements previs que els infants tenen sobre 

la ciència, com els seus assoliments en la resta de criteris que componen el 

currículum.  

Després d’explicar els objectius que es volen aconseguir amb aquest canvi en 

l’ensenyament, ens centrarem en l’experimentació com a estratègia per l’aprenentatge 

significatiu de les ciències. Segons Candela (1989), les activitats experimentals són una 

de les formes més útils per fomentar l’interès dels nins i la construcció d’explicacions als 

fenòmens naturals que a la vegada, propicien l’expressió d’opinions pròpies i 

d’argumentació sobre les seves idees.  

 

3.1. CONCEPTE D’EXPERIMENTACIÓ  

Tal com s’ha exposat abans, en molt de casos les Ciències Naturals s’ensenyen d’una 

manera rígida i repetitiva, en lloc de creativa o inventiva, sense permetre als alumnes 

desenvolupar les destreses directament relacionades amb la ciència. L’ensenyament de 

les ciències naturals al nivell de primària, ha de fomentar la recerca d’explicacions i 

enriquir l’experiència dels alumnes; això és possible aplicant l’experimentació a les aules 

juntament amb l’observació de fets propers a la vida quotidiana dels infants. L’objectiu 

és que l’alumne sigui el centre del seu aprenentatge, que el construeixi per ell mateix 

plantejant-li qüestions que li provoquin l’interès d’experimentar (Canizales, Salazar, 

López, 2004). 

L’experimentació sobre fenòmens naturals que cridin l’atenció i la curiositat dels infants, 

permet la comparació del que s’imaginen que passarà amb el que ells poden percebre i la 

confrontació de les pròpies explicacions amb les explicacions dels seus companys i 

companyes. Amb l’ensenyament, no s’ha de pretendre que l’infant conegui els conceptes 

tal com els entén la ciència, sinó simplement que la seva forma de pensar i de veure les 

coses evolucioni cap a un sentiment crític (Candela, 2014).  

A banda d’això, considerant que la ciència entén la naturalesa i l’explica a distints nivells, 

caldria tenir en compte que, depenent de l’edat dels infants, no només s’ha de fomentar 

el seu esperit crític davant el fenomen que observa; sinó que també ha de comprendre el 

marc teòric de manera senzilla, permetent a l’infant donar una explicació fonamentada 

d’aquest comportament de la natura.   
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Tal com també ho indica Ramos (2008), la introducció de l’experimentació dins l’aula 

permet la investigació i la recerca d’informació per complementar coneixements i idees 

prèvies; per això és convenient que aquest procés experimental es realitzi en un context 

flexible, cooperatiu i crític, que fomenti l’anàlisi i la confrontació d’idees i que convidi 

al debat i a la comunicació.  

És per aquesta raó que es considera necessari incloure l’experimentació dins l’aula, ja que 

és l’estratègia didàctica idònia per fomentar en l’alumne l’interès per resoldre qüestions 

que ell mateix es planteja, per fomentar la motivació i per assolir un aprenentatge 

significatiu.  

 

3.2. AVANTATGES I INCONVENIENTS DE L’EXPERIMENTACIÓ 

L’experimentació es pot entendre com una reacció a l’ensenyament tradicional amb la 

que es vol aconseguir que l’aprenentatge en ciències es converteixi en un aprenentatge 

significatiu i que parteixi de la realitat de l’infant. Però així i tot, s’ha de destacar que 

l’experimentació, a part de presentar molts avantatges per l’infant, també inclou alguns 

aspectes negatius que s’han de tenir en compte.  

Els avantatges són les següents:  

- Els alumnes aprenen de forma significativa pel fet que es troben en contacte 

directe amb l’aspecte que es vol estudiar, podent observar personalment les 

experiències i assumint una actitud crítica basant-se en els seus coneixements 

previs i el que estan descobrint.  

- Fomenta l’hàbit de pensar, crear hipòtesis i interpretar així com debatre amb els 

companys sobre les distintes idees que exposen.  

- Els infants es familiaritzen amb el mètode científic, ja que ells mateixos han de 

resoldre els conflictes que se’ls hi proposen de manera autònoma creant les seves 

pròpies hipòtesis i traient les seves pròpies conclusions. (Cézar, Solano, 

Hernández, 2018.). 

- Es crea en els infants una tendència cap a la ciència fomentant una actitud positiva 

i excloent qualsevol tipus de rebuig que hi podria haver si atorguen una idea de 

complexitat cap a les ciències, ja que les classes són més dinàmiques i 

entretingudes (Navarro, 2012). 
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Per altra banda, els inconvenients que pot presentar són: 

- La implementació d’aquesta metodologia implica una major dedicació i un 

major treball del docent, ja que s’ha de fer un correcte recull de les activitats 

experimentals juntament amb una correcta seqüenciació d’aquestes. Aquests 

aspectes determinaran l’evolució dels aprenentatges dels alumnes.  

- També requereix una major dedicació per part dels infants, la qual cosa pot 

complicar-se si s’ha de compatibilitzar amb els hàbits que ja han desenvolupat 

durant anys a causa d’un ensenyament tradicional. Pot ser, no tinguin una 

predisposició inicial a aprendre a aprendre d’una nova manera (Campanario, 

Moyà, 1999).  

 

3.3. QUÈ APORTA L’EXPERIMENTACIÓ ALS ALUMNES 

Tal com exposa Candela (1989), l’experimentació permet que l’infant tingui un referent 

alternatiu a les opinions i explicacions del mestre pel fet que ells mateixos construeixen 

les seves pròpies hipòtesis i explicacions dels fenòmens que observen.  

Mitjançant aquesta estratègia d’ensenyament, es permet que els infants facin les seves 

pròpies reflexions relacionant les conclusions que treuen de les activitats experimentals 

amb els fenòmens que tenen lloc en el seu entorn proper; fet que no s’atribueix a 

l’ensenyament tradicional atès que aquest no dóna llibertat a treure reflexions pròpies. 

Així doncs, es provoca un desenvolupament en l’infant que facilita l’aproximació de 

l’aprenentatge als fenòmens naturals que l’envolten (Canizales, Salazar i López, 2004). 

Es provoca una interacció significativa entre l’infant i les Ciències Naturals atès que es 

sent partícip del seu aprenentatge: és ell qui ho provoca, ho observa, en fa una hipòtesi, 

ho comprova, ho resol i n’extreu conclusions pròpies. Així es consolida un aprenentatge 

significatiu per l’infant perquè ell ha fet possible aquest aprenentatge (Lagrotta, Laburú i 

Alves, 2008).  

L’experiment ben plantejat és sempre un lligam a l’interès de l’infant, ell/a és el principal 

actor o actriu, el qual gasta les energies materials i psíquiques en dur a terme l’experiment 

i acaba produint una regulació de la conducta en aquestes tasques atès a la seva motivació 

per treure alguna conclusió d’allò que està aprenent (Canizales, Salazar i López, 2004). 
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Tal com expressa Candela (2001), les Ciències Naturals s’han d’ensenyar fomentant la 

motivació per la ciència, acostant-la als seus propis interessos i a la seva vida quotidiana, 

ja que sinó, fàcilment veuran les ciències com una matèria difícil basada en memoritzar 

conceptes.   

 

3.4. MÈTODES QUE ES PODEN UTILITZAR PER AVALUAR 

L’EXPERIMENTACIÓ  

En el context de l’avaluació cal destacar que no tots els infants són iguals, cada un 

expressa el que sap de manera diferent, alguns amb més facilitat per argumentar i altres 

tendeixen més a desenvolupar directament l’habilitat pràctica. Alguns s’expressen millor 

oralment, altres per escrit i altres mitjançant dibuixos. Consegüentment, s’han de tenir 

molt en compte aquestes característiques per tal de valorar el treball de l’infant en 

consonància amb les seves aptituds i dificultats. (Candela, 2014).    

Així doncs, per tal d’avaluar d’acord amb les capacitats de l’alumnat, és fonamental que 

en la proposta didàctica hi hagi unes pautes específiques i reflexionades sobre aquesta 

avaluació.  

Torres (2001) proposa que l’avaluació de l’experimentació es dugui a terme a partir de 

l’observació sistemàtica en assemblees participatives, posades en comú i  de l’activitat 

experimental. Aquest mètode permet l’avaluació del procés d’ensenyament – 

aprenentatge, així com les actituds, la interiorització del contingut científic, l’interès, el 

treball cooperatiu, l’autonomia, la participació i la col·laboració. Per altra banda, a més 

de l’observació, es poden incloure fitxes de conclusions de les activitats experimentals o 

llistes de control. 

Per altra banda, també és aconsellable que l’alumnat dugui a terme una autoavaluació 

sobre les activitats experimentals mitjançant la qual cada infant podrà seguir, valorar i 

millorar el seu aprenentatge. Així doncs, l’autoavaluació servirà també per reorganitzar 

o redirigir el procés d’ensenyament – aprenentatge per part del docent, ja que cada infant 

té el seu propi ritme d’adquisició de competències. A més, és molt important que 

l’autoavaluació sigui regular, ja que un dels seus objectius és l’organització durant el 

procés d’aprenentatge (Gracía i Cuello, 2009).  
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3.5. RAONS PER LES QUALS ALGUNS DOCENTS NO UTILITZEN 

L’EXPERIMENTACIÓ  

Durant els darrers anys i encara en l’actualitat, ens trobem amb un desinterès cap a les 

ciències provocat per l’ensenyament descontextualitzat d’aquestes, la falta de temes 

d’actualitat i de l’entorn de l’infant, la poca utilitat que se li dóna i les quasi inexistents 

experiències experimentals; tots aquests aspectes solen ser provocats pel desinterès dels 

docents a enfocar la ciència de manera distinta (Solbes i Tarín, 2007). 

Molts dels docents basen el seu ensenyament en el llibre de text, sense mostrar gens 

d’interès en explorar altres metodologies per educar als seus alumnes a partir dels seus 

interessos, d’aquesta manera, són molt pocs els docents que realment incloguin 

l’experimentació dins les seves aules; però ens hem de plantejar les raons d’aquest 

desinterès per part de molts docents (Rodríguez, 2007).     

Lagrotta, Laburú i Barros (2008) exposen les principals raons del desinterès d’alguns 

docents i en conseqüència l’absència de noves metodologies dins les aules, aquestes raons 

són la realitat d’un nombre excessiu d’alumnes, la falta de temps per organitzar i 

dissenyar activitats experimentals, la falta de recursos materials, la petita disponibilitat 

de càrrega horària en el pla d’estudis i la dificultat dels alumnes per mantenir un 

comportament adequat.  

Considerant el projecte que desenvolupen Cézar, Solano i Hernández (2018), s’observa 

que molts dels docents senten inseguretat a l’hora d’incorporar experiments com a base 

de les seves sessions. Per això, aquests autors expressen la necessitat d’incorporar una 

formació adequada dirigida als docents i una elaboració de recursos didàctics per tal 

d’ajudar-los en aquesta tasca; així, es podria aconseguir que l’experimentació constitueixi 

la part fonamental de les classes. 

Els aspectes anteriorment exposats, també els afirmen Carrascosa, Lluís, Martínez, Osuna 

i Verdú (2014), que corroboren dins els centres la falta d’instal·lacions i material adequat, 

el nombre excessiu d’alumnat i la falta de temps per dedicar la programació d’aquestes 

activitats. 

Dins del mateix context, molts altres professors expressen la necessitat d’adquirir més 

coneixements sobre química, i una gran altra part, creu que aquest coneixement s’hauria 

d’aplicar de manera més significativa dins les aules (Frau, Donoso, Salvà, Martín, 

Palacio, Vergés, Cuenca, Sabater i Ferrer, 2018). 
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Per altra banda, en l’estudi de Donoso, Ferrer, Eim, Palomino, Mariño i Vallespir (2018) 

s’exposa que alguns docents que han utilitzat en algun moment aquesta metodologia 

experimental, a posteriori, els hi costa extreure unes conclusions clares dels experiments 

realitzats. És per això que troben necessari augmentar els seus coneixements científics, 

aprendre a relacionar la teoria amb la pràctica i adquirir habilitats docents per poder 

utilitzar l’experimentació com a eina útil en la seva tasca docent.  

 

3.6. RAONS PER LES QUALS TOTS ELS DOCENTS DE CIÈNCIES NATURALS 

HAURIEN D’UTILITZAR L’EXPERIMENTACIÓ 

En última instància, i amb l’objectiu de fer referència a totes les idees exposades 

anteriorment, és important manifestar que encara que la metodologia experimental suposi 

un major esforç pel docent tant en la seva programació, com en el desenvolupament i 

avaluació, representa una forma d’aprenentatge molt més agradable, dinàmica i 

motivadora per l’infant; mitjançant aquesta eina, es pot aconseguir despertar l’interès de 

l’alumnat a causa de la relació que hi veu amb la seva vida quotidiana (Urbina, 2002).  

En l’etapa de primària és imprescindible potenciar un desenvolupament cognitiu i 

emocional, involucrant a l’infant de manera activa mitjançant l’experimentació, que les 

permetin manipular i no tan sols observar les experiències, prendre decisions en lloc de 

només veure els seus efectes, i també és important que aquestes implicacions tinguin un 

caràcter permanent (Cézar, Solano i Hernández, 2018).  

Avui en dia, és molt important que es dugui a terme un procés d’ensenyament – 

aprenentatge de les ciències més vivencial. Mitjançant aquest es pot aconseguir la 

motivació dels alumnes en el seu aprenentatge, tenint en compte la importància d’aquesta 

matèria per entendre el món que els envolta. És necessari ensenyar-los a aprendre, ja que 

és així com podran entendre els conceptes relacionats amb la ciència sense saturar-los 

amb tota la informació que tenim a l’abast actualment. 

Per tal de fer possible la utilització d’aquesta nova metodologia, és de vital importància 

que els docents de Ciències Naturals s’impliquin en millorar el procés d’aprenentatge dels 

seus alumnes, però sense deixar de banda la millora dels seus coneixements sobre la 

matèria i la seva aplicació pràctica. Una de les iniciatives més útils per aconseguir aquest 

objectiu és la implicació dels docents en programes de formació a partir d’una 

col·laboració amb professors universitaris de ciències per tal de millorar el seu 
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aprenentatge sobre la correlació de la teoria i la pràctica científica (Donoso, Ferrer, Eim, 

Palomino, Mariño i Vallespir, 2018).       

 

4. PROPOSTA DIDÀCTICA: L’aigua i les seves propietats 

 

4.1. JUSTIFICACIÓ 

Aquesta proposta didàctica es centra en l’ensenyament de les ciències en Educació 

Primària a partir de l’experimentació.  

Actualment, com en moltes  altres matèries, la didàctica de les ciències naturals a l’escola 

primària continua basant-se en una metodologia tradicional i amb l’excepció casos 

remarcables d’innovació pedagògica, el més habitual és que els nins i nines adquireixen 

els seus coneixements científics a partir del que es recull en els llibres de text i les classes 

expositives dels mestres. Coneixements que  els han de memoritzar per tal d’aprovar un 

examen, sense que n’hi hagi cap mena de contacte entre l’alumnat i el món natural, 

objecte d’estudi de l’àrea de les ciències naturals. 

Aquesta manera d’ensenyar provoca la desmotivació i el desinterès dels nins per les 

ciències, ja que no veuen cap tipus de vinculació d’aquests coneixements amb la realitat.  

No és suficient mostrar als alumnes la teoria, sinó que l’aprenentatge i la integració de 

nous coneixements s’ha de fer a partir de l’observació del món natural i de 

l’experimentació.  El nin ha d’adquirir nous coneixements a partir dels fenòmens de la 

vida quotidiana. En el moment en què exposem al nin/a davant allò que volem que 

aprengui, és necessari, en primer lloc, despertar el seu interès,  per tal de fer-lo partícip 

del seu procés d’aprenentatge. Addicionalment  hem d’incentivar l’observació i el 

raonament crític (demanant-se el perquè) sobre allò que li estem mostrant o que ell mateix 

està fent.  

Per tot això he enfocat aquesta proposta basant-me en el raonament autònom de cada un 

dels/les alumnes, en el treball en equip, en el mètode experimental per treballar cada un 

dels continguts i sobretot, en destacar la relació entre aquests coneixements i la vida 

quotidiana dels nins i nines per tal de fomentar un aprenentatge significatiu.  
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4.2.MARC LEGAL 

Aquesta programació didàctica ve justificada en l’àmbit legal pel Decret 32/2014, de 18 

de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.  

(BOIB núm. 97 de 19 de juliol de 2014).  

 

4.3.OBJECTIUS 

La present proposta didàctica va específicament dirigida al curs de 5è d’Educació 

Primària, però, podria també executar-se en els altres cursos del segon cicle de primària, 

depenent del programa educatiu del CEP d’aplicació .  

Els objectius específics de la matèria, que es troben exposats en el Currículum Educatiu 

de les Illes Balears i relacionats amb aquesta seqüència didàctica són els següents:  

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.  

3. 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.  

7. Estudiar i classificar materials segons les seves propietats, i observar i fer experiments 

per entendre les característiques d’alguns fenòmens.  

Mentre que els objectius específics d’aquesta proposta didàctica són els següents:  

- Formular hipòtesis, experimentar, interpretar i treure conclusions iniciant-se en 

l’activitat científica.  

- Usar distintes fonts d’informació per entendre i contrastar conceptes.  

- Treballar de manera cooperativa mitjançant l’assignació de rols.  

- Simular i entendre els efectes de la calor sobre distints materials a partir de 

l’experimentació.  

- Identificar el procés de formació de la boira mitjançant l’experimentació.  

- Conèixer la propietat de la tensió superficial de l’aigua a partir de 

l’experimentació. 
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- Observar la necessitat d’uns hàbits de salut experimentant l’efecte del sabó sobre 

la tensió superficial de l’aigua.  

- Classificar mescles homogènies i heterogènies mitjançant l’experimentació per 

entendre part del comportament de la natura.  

- Comparar materials segons la propietat de densitat a partir de l’experimentació.  

- Explicar els fenòmens presents al cicle de l’aigua mitjançant l’experimentació.  

 

4.4. COMPETÈNCIES 

Les competències bàsiques en què es basa la present proposta didàctica són:  

- Competències bàsiques en ciència i tecnologia, a causa de la necessitat d’adquirir 

informació, formular hipòtesis, analitzar diverses situacions, seguir estratègies, 

analitzar resultats i extreure conclusions; amb tot això es contribueix a la interacció 

de l’alumnat amb el seu entorn i l’ajuda a saber interpretar-lo.  

- Competència digital, ja que és necessari que l’alumnat recorri a la tecnologia per dur 

a terme recerques amb l’objectiu d’explicar nous conceptes.  

- Competència en comunicació lingüística, per l’ús del vocabulari específic que 

s’utilitza, l’exposició clara de conceptes i processos, els intercanvis comunicatius 

necessaris per al treball cooperatiu, els intercanvis entre mestre/a i alumnat i per la 

reproducció del que es va fent al diari d’aprenentatge.  

- Competència d’aprendre a aprendre, per la importància del treball cooperatiu, la 

necessitat d’autonomia en el treball individual, a la reflexió sobre el que s’ha après i 

la seva relació amb la realitat directa de l’alumnat.  

- Competències socials i cíviques, ja que l’alumnat treballa en grup i amb materials 

determinats, motius pel qual es necessita una actitud favorable per part seva. 

Competència de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, a causa de la necessitat de 

prendre decisions i participar activament mostrant interès en el continu treball en 

equip.  
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4.5.CONTINGUTS 

Els continguts procedimentals, actitudinals i conceptuals que apareixen en aquesta 

proposta didàctica són els següents:  

Procedimentals:  

- Experimentació guiada per entendre els fenòmens presents a la realitat de l’alumnat.  

- Explicació de conceptes mitjançant la utilització de distintes fonts d’informació.  

- Utilització de diversos materials, tenint en compte les normes de seguretat. 

- Observació de resultats i extracció de conclusions a partir d’un procés 

d’experimentació. 

Actitudinals: 

- Esforç per participar activament al treball en grup.  

- Autonomia i interès en les tasques individuals.  

- Valoració de la informació rebuda per dur a terme el procés d’experimentació amb 

èxit.  

- Interès per relacionar els fenòmens propers a la realitat amb els experiments duts a 

terme.  

Conceptuals: 

- L’efecte de la calor sobre l’aigua i altres materials de naturalesa distinta.  

- Fenòmens observables en la natura relacionats amb l’aigua: la boira i el cicle de 

l’aigua.  

- Els fenòmens de tensió superficial: la tensió superficial de l’aigua  

- Substàncies miscibles i immiscibles amb l’aigua. Mescles homogènies i heterogènies. 

- La densitat de líquids.   

 

4.6. METODOLOGIA 

La metodologia aplicada a la present unitat didàctica és una metodologia on 

l’experimentació té un paper fonamental. El/la mestre/a proporcionarà a l’alumnat tot el 

material necessari per dur a terme una experimentació guiada amb la qual aconseguiran 

identificar i entendre fenòmens presents a la realitat, s’aconseguirà així, que l’alumnat 

sigui el centre del seu aprenentatge.  
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En tot moment, la proposta parteix de la realitat i l’experiència de l’alumnat, per 

aconseguir un aprenentatge significatiu en el qual s’hi participi activament mostrant 

interès i motivació.  

A més, es fomenta en tot moment tant l’autonomia com la cooperació de l’alumnat, ja 

que cada sessió consta d’una part de treball individual i una part de treball en grup.  

Els grups en què es durà a terme tota la unitat didàctica tindran sempre la mateixa 

composició, a causa de que es treballarà mitjançant una assignació de rols. Hi ha un total 

de 5 rols que s’assignaran als 5 alumnes del grup i en cada sessió s’aniran rotant per tal 

que tots els alumnes experimentin cada un dels rols (la proposta consta de 5 sessions). En 

cada grup hi haurà un investigador (que serà l’alumne encarregat de fer les recerques 

necessàries durant tota la sessió), un preparador (que serà l’encarregat de preparar tot el 

material necessari per dur a terme l’experiment), l’experimentador (el qual durà a terme 

les passes de l’experiment), l’ajudant (que s’encarregarà d’ajudar a l’experimentador 

proporcionant-li el material en el moment adient) i el portaveu (qui tindrà el càrrec 

d’explicar la informació trobada, demanar dubtes i exposar resultats i conclusions). Si 

algun grup no consta de 5 alumnes, es poden modificar els rols posant-se d’acord entre 

ells.  

Per treballar la competència digital, cada grup tindrà a la seva disposició un ordinador o 

tauleta per tal que l’investigador, pugui fer qualsevol recerca dels dubtes que vagin sortint 

al llarg de la sessió, sempre que sigui dins dels enllaços que li proporcioni el docent, per 

tal de poder vigilar la informació a la qual accedeixen.  

El seguiment de la Unitat Didàctica, tant pels alumnes com pel/per la mestre/a, es durà a 

terme mitjançant un “diari d’aprenentatge” que tindrà cada alumne individualment i anirà 

completant en cada una de les sessions (es troba a la part d’annexos d’aquest document). 

Aquest diari està dividit en dos apartats fonamentals, les normes i instruccions que 

s’hauran de seguir al llarg d’aquesta experimentació i les fitxes de les cinc sessions 

dividides en: assignació de rols per la sessió, coneixements previs i conclusions finals. 

En cada sessió, s’assigna un temps determinat perquè cada alumne, individualment, 

completi el seu diari d’aprenentatge.   

Per tal d’agilitzar la comprensió i facilitar la consulta dels alumnes, en cada sessió es 

projectarà a la pissarra digital l’experiment a dur a terme, així aconseguirem també un 

clima de treball grupal i cooperatiu.  
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4.7. RECURSOS (PERSONALS, MATERIALS, ESPACIALS) 
4.7.1. PERSONALS 

- El/la mestre/a com a guia d’aprenentatge perquè aquest es pugui desenvolupar de 

manera autònoma en l’alumnat.  

- L’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge, partícip i implicat en 

l’experimentació a l’aula.  

4.7.2. MATERIALS 

- La pissarra digital per projectar els experiments o qualsevol informació.  

- Taules i cadires organitzades d’una forma que afavoreixi el treball cooperatiu en grups 

de 5 alumnes.  

- Material específic per a cada experiment.  

- Diari d’aprenentatge individual per a cada alumne.  

- Ordinadors o tauletes per a cada grup de treball.  

4.7.3. ESPACIALS 

- Una aula com a espai per l’experimentació.  

 

4.8.TEMPORALITZACIÓ 

La proposta didàctica consta de 5 sessions, les quals es poden organitzar en una o dues 

setmanes, segons la disponibilitat horària de l’assignatura. Cada sessió té una duració de 

60 minuts.  

 

4.9.ACTIVITATS 

4.9.1. ACTIVITAT 1 

a. Títol de l’activitat 

Per què l’aigua de la mar no crema encara que faci molta calor? 

b. Objectius 

Comprovar que cada cos posseeix distintes capacitats per absorbir la calor depenent del 

material del qual està compost.  

Comprovar l’alta capacitat calorífica específica que té l’aigua.  

c. Recursos 
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- Diari d’aprenentatge individual  

Per l’experiment:  

- Recipient amb aigua 

- Sorra 

- Bufetes 

- Embut 

- Espelma 

- Encenedor 

- Recipient ample 

d. Agrupacions 

Es durà a terme en petits grups formats per 5 alumnes. 

e. Duració 

Una sessió d’una hora.  

f. Coneixements previs  

Abans de realitzar l’experiment, els alumnes contestaran individualment les preguntes 

prèvies a l’activitat del seu diari d’aprenentatge: 

- Quan anem a la mar durant l’estiu, defora de l’aigua tenim molta calor, però quan 

ens fiquem dins l’aigua, aquesta és més fresqueta o és tan calenta com l’aire que 

ens envolta? 

- I la sorra de la platja... és molt calenta (i hem d’anar corrent per no cremar-nos) 

o és fresca com l’aigua? 

- Si la calor que emet el Sol no canvia... per què defora de l’aigua tenim molta 

calor i l’arena crema, però no passa el mateix dins l’aigua? 

Quan hagin contestat les preguntes les posarem en comú entre tots.  

g. Procediment de l’experiment1 

1. Inflar una bufeta.  

 
1 EDIBA. Recursos educativos para la labor docente. (2018, 4 gener). La absorción del calor. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=qrSpRW9MfH0  
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2. Col·locar una altra bufeta a la boca de l’embut. Omplir l’embut d’aigua subjectant 

la bufeta perquè no es desfaci. Retirar la bufeta de l’embut i acabar-la d’inflar 

d’aire.  

3. Col·locar una tercera bufeta a la boca de l’embut. Posar sorra dins l’embut 

subjectant la bufeta perquè no es desfaci. Retirar la bufeta de l’embut i acabar-la 

d’inflar d’aire.  

4. Encendre l’espelma (ho ha de fer el/la mestra).  

5. Acostar la bufeta inflada només d’aire a l’espelma. Observar el que passa i 

preguntar als alumnes:  

- Què ha passat? 

- Per què ha explotat el globus? 

- Què passarà quan acostem al foc la bufeta que té sorra? 

- Per què? 

6. Acostar la bufeta que conté sorra a l’espelma. Observar el que passa i preguntar 

als alumnes:  

- Què ha passat? 

- Per què ha explotat el globus? 

- Què passarà quan acostem al foc la bufeta que té aigua? 

- Per què? 

7. Acostar la bufeta que té aigua i aire a l’espelma. Observar el que passa i preguntar 

als alumnes: 

- Què ha passat? 

- Per què la segona bufeta no ha explotat? 

- Quina diferència hi ha amb la primera i segona bufeta? 

- S’ha encalentit l’aigua? 

h. Explicació dels resultats 

- Per l’educador: Aquest experiment ens ha permès comprovar l’alta calor específica 

que té l’aigua en comparació amb altres materials.  



 

 17 

La calor específica (c) d'una substància es defineix com l'energia calorífica necessària 

perquè una certa massa d'aquesta substància, que inicialment es troba a una certa 

temperatura, s'elevi aquesta en un cert increment de temperatura (Atarés, 2011). En 

altres paraules, la calor específica és la quantitat de calor que es necessita subministrar 

a 1 gram d’una substància, per a que pugi un grau la seva temperatura.  

- Per l’alumnat: Durant l’estiu, quan anem a la platja i fa molt de sol, l’aire que 

ens envolta és calent i per això tenim tanta calor, però a l’aigua sovint la 

trobem bastant freda. Doncs això ho podem explicar a partir de l’experiment 

que hem realitzat. L’aire que ens envolta té menys capacitat per absorbir la 

calor i per això tot d’una notem que ha pujat la temperatura. Passa el mateix 

amb l’arena de la mar, que com l’aire, té molt poca capacitat per absorbir la 

calor. Però l’aigua, té una capacitat molt gran d’absorbir aquesta mateixa calor 

i és per això que mai és tan calenta com l’aire. L’aire que ens envolta el podem 

relacionar amb la primera bufeta, que ha explotat molt ràpidament degut a la 

pobre  capacitat de l’aire per acumular calor, per la qual cosa la calor 

subministrada per l’espelma passa al globus que es fon i explota., així com 

també ha passat el mateix amb la bufeta que tenia sorra, la qual pot representar 

la sorra de la mar. A l’aigua de la mar, la podem relacionar amb la tercera 

bufeta, la qual no ha explotat perquè la calor subministrada ha estat absorbida 

per l’aigua i el conjunt d’aigua i globus es manté a una temperatura baixa i el 

globus no explota.  

i. Distribució del temps 

En cada sessió, la distribució del temps exposada serà variable, ja que dependrà de la 

idiosincràsia del grup.   

- Els alumnes contesten les preguntes prèvies al seu diari d’aprenentatge 

individualment i es posa en comú aclarint dubtes (10 minuts) 

- Explicació de l’experiment per part del mestre (10 minuts) 

- Realització de l’experiment (25 minuts) 

- Explicació dels resultats obtinguts mitjançant una posada en comú grupal (10 minuts) 

- Els alumnes redacten els resultats i la seva conclusió de l’experiment al diari 

d’aprenentatge individualment (5 minuts) 
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4.9.2. ACTIVITAT 2 

a. Títol de l’activitat 

Com es forma la boira? 

b. Objectiu 

Identificar els processos de canvis d’estat de la matèria dins el procés de formació de la 

boira.  

c. Recursos 

- Diari d’aprenentatge individual  

Per l’experiment:  

- Tassó de vidre 

- Colador 

- Gel 

- Gerra amb aigua calenta 

d. Agrupacions 

Es durà a terme en petits grups formats per 5 alumnes. 

e. Duració 

Una sessió d’una hora.  

f. Coneixements previs  

Abans de realitzar l’experiment, els alumnes contestaran individualment les preguntes 

prèvies a l’activitat del seu diari d’aprenentatge: 

- Heu vist la boira algun matí? 

- Creieu que és aigua aquesta boira? I que deu ser, aigua líquida, gel o aigua en forma 

de vapor? 

- Com creieu que es forma? 

Quan hagin contestat les preguntes les posarem en comú entre tots.  

g. Procediment de l’experiment2 

1. Omplir un tassó de vidre fins a dalt amb aigua molt calenta .  

 

2Guia infantil. (2016, 16 març). Cómo se forma la niebla. Recuperat de 
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-se-forma-la-niebla-experimentos-para-ninos/ 
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2. Deixar que el tassó s’encalenteixi durant 30 segons i després buidar-lo fins la 

meitat.  

3. Posar un colador sobre el tassó. Dins el colador, posar-hi uns quants trossos de 

gel. Observar el que passa i preguntar als alumnes: 

- Si abans només teníem vapor, com es deuen haver format aquestes gotetes 

d’aigua que estam veient? 

- Què hi té a veure el gel? 

- Podem explicar ara com es forma la boira?  

- Què passaria si ara posem el tassó fora gel al sol? 

4. Llevar el gel de damunt el tassó i posar el tassó al sol. Observar el que passa i 

preguntar als alumnes: 

- Per què creieu que ha desaparegut la boira? 

h. Explicació dels resultats 

- Per l’educador: Part de l’aigua líquida calenta es converteix en vapor, i aquest vapor 

acaba convertint-se en aigua líquida un altre pic quan el gel el refreda i per tant, 

provoca la seva condensació. La boira està formada per aquestes petites gotes que 

queden suspeses en l’aire degut a la seva poca dimensió.   

La boira desapareix quan li pega el Sol, degut a que la calor del Sol encalenteix la 

superfície del terra i aquest a la vegada, encalenteix la capa d’aire que té a sobre fent 

que les gotetes d’aigua de la boira es vagin evaporant.  

- Per l’alumnat: Moltes vegades hem vist boira, per exemple, damunt la mar. Podem 

explicar com s’ha format aquesta boira amb el nostre experiment. L’aigua de la mar 

seria l’aigua calenta del nostre experiment, ja que aquesta és més calenta respecte de 

l’ambient que hi té a sobre (que aquest, seria el gel del nostre experiment). Quan 

col·loquem el gel sobre l’aigua calenta, podrem observar com el vapor es va 

condensant i forma petites gotes d’aigua. 

Això és perquè part de l’aigua calenta es converteix en vapor, i el vapor que està 

davall del gel es refreda i acaba convertint-se en aigua líquida, el que anomenem 

condensació. Les petites gotes que queden suspeses en l’aire formen la boira.  
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- Com a conclusió podem dir que, quan el vapor d’aigua que està sospès en l’aire es 

refreda a causa del gel, passa de l’estat gasós a l’estat líquid, és a dir, passa a ser 

petites gotes d’aigua. Quan aquestes gotes queden sospeses a l’aire és quan podem dir 

que s’ha format la boira. La boira està formada per infinitat de gotes d’aigua tan 

petites que poden quedar-se en suspensió.  

Quan hem posat el tassó a la calor del Sol, hem fet que fes calor al tassó, i quan les 

gotetes d’aigua han absorbit aquesta calentor, s’han anat evaporant (s’han convertit 

en vapor d’aigua) i per tant, la boira desapareix. La boira que nosaltres vegem en el 

nostre dia a dia, desapareix quan surt el Sol per aquest motiu, perquè la seva calor fa 

que el terra s’encalenteixi i les gotetes s’evaporen.  

i. Distribució del temps 

- Els alumnes contesten les preguntes prèvies al seu diari d’aprenentatge 

individualment i es posa en comú aclarint dubtes (10 minuts) 

- Explicació de l’experiment per part del mestre (10 minuts) 

- Realització de l’experiment (25 minuts) 

- Explicació dels resultats obtinguts mitjançant una posada en comú grupal (10 minuts) 

- Els alumnes redacten els resultats i la seva conclusió de l’experiment al diari 

d’aprenentatge individualment (5 minuts) 

 

4.9.3. ACTIVITAT 3 

a. Títol de l’activitat 

Per què és important rentar-nos bé les mans? 

b. Objectiu 

Identificar l’efecte del sabó sobre la tensió superficial de l’aigua.  

c. Recursos 

- Diari d’aprenentatge individual  

Per l’experiment:  

- Plat fons 

- Aigua 

- Pebre bo (en pols) 
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- Sabó líquid 

d. Agrupacions 

Es durà a terme en petits grups formats per 5 alumnes. 

e. Duració 

Una sessió d’una hora.  

f. Coneixements previs  

Abans de realitzar l’experiment, els alumnes contestaran individualment les preguntes 

prèvies a l’activitat del seu diari d’aprenentatge: 

- Vos renteu bé les mans? Sabeu què passa quan ens les rentem? 

- Per què és important sempre rentar-nos les mans amb aigua i sabó? 

Quan hagin contestat les preguntes les posarem en comú entre tots.  

g. Procediment de l’experiment3 

1. Posar aigua dins del recipient fins que quedi quasi ple.  

2. Posar pebre bo per tota la superfície del plat amb l’aigua.  

3. Ficar un dit dins del plat. Observar el que passa i preguntar als alumnes:  

- Ens ha quedat “brutor” al nostre dit? 

4. Rentar-se la “brutor” del dit, posar-se sabó en el mateix dit i ficar-lo de nou dins 

del plat. Observar el que passa i preguntar als alumnes:  

- Què ha passat?  

- Per què creieu que ara ha passat això i abans no?  

- Trobeu que és important rentar-se les mans?  

h. Explicació dels resultats 

- Per l’educador: La tensió superficial, com el seu nom indica, és la força (tensió) que 

un líquid fa en contra del trencament de la seva superfície externa. Degut a la tensió 

superficial de l’aigua, el pebre bo flota a sobre degut al seu poc pes (força, tensió).  

 

 

3Guia infantil. (2013, 14 octubre). La pimienta que huye. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8 
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Les molècules de sabó s’intercalen entre les molècules d’aigua a la superfície i 

disminueixen aquesta tensió superficial i per això el pebre bo es veu arrossegat als 

llocs on no hi arriba el sabó amb més tensió superficial.  

- Per l’alumnat: L’aigua està formada per infinitat de petites molècules ordenades. A 

l’interior del líquid, qualsevol molècula d’aigua està rodejada d’altres exactament 

igual que elles, en tant que a la superfície que està en contacta amb l’aire, això no 

passa. Com a conseqüència totes les molècules superficials tenen tendència a ajuntar-

se i a tenir la mínima superfície exposada a l’aire. Si es vol augmentar aquesta 

superfície s’ha de fer una força. Aquesta força que s’ha de fer per augmentar la 

superfície d’exposició a l’aire és el que entenem com a tensió superficial. Ens podríem 

imaginar la tensió superficial com una petita capa sobre l’aigua per entendre-ho 

millor, però hem de tenir en compte que no ho és, sinó que és la mateixa aigua la que 

fa un efecte de tensió superficial a partir de l’organització de les seves molècules.  

És per aquesta tensió superficial que el pebre bo flota a sobre de l’aigua, degut a que 

aquest pesa molt poc i s’aguanta sobre l’aigua per la tensió que aquesta hi fa. Quan 

ens posem sabó al dit, fem que aquesta tensió superficial disminueixi i per això el 

pebre bo s’escampa cap els costats, on no hi arriba el sabó.  

A partir d’aquest experiment podem observar la importància de rentar-nos les mans 

per eliminar els microbis que hi poden arribar quan toquem les coses del nostre 

voltant. Si ens rentem les mans amb aigua i sabó habitualment, els microbis queden 

"envoltats" pel sabó i és més fàcil treure'ls de la pell quan ens aclarim el sabó o quan 

ens eixuguem. 

i. Distribució del temps 

- Els alumnes contesten les preguntes prèvies al seu diari d’aprenentatge 

individualment i es posa en comú aclarint dubtes (10 minuts) 

- Explicació de l’experiment per part del mestre (10 minuts) 

- Realització de l’experiment (25 minuts) 

- Explicació dels resultats obtinguts mitjançant una posada en comú grupal (10 minuts) 

- Els alumnes redacten els resultats i la seva conclusió de l’experiment al diari 

d’aprenentatge individualment (5 minuts) 
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4.9.4. ACTIVITAT 4 

a. Títol de l’activitat 

Descobrim mescles de substàncies 

b. Objectius 

- Conèixer mescles homogènies o dissolucions i heterogènies. 

- Observar que hi ha líquids que no es dissolen en l’aigua, és a dir, que són insolubles 

o immiscibles. 

- Relacionar la densitat i la flotabilitat dels líquids immiscibles. 

c. Recursos 

- Diari d’aprenentatge individual  

Per l’experiment:  

- Botelles de plàstic petites i transparents.  

- Aigua 

- Oli  

- Alcohol  

- Mel 

- Llet 

- Etiquetes 

- Retolador permanent 

d. Agrupacions 

Es durà a terme en petits grups formats per 5 alumnes. 

e. Duració 

Una sessió d’una hora.  

f. Coneixements previs  

Abans de realitzar l’experiment, els alumnes contestaran individualment les preguntes 

prèvies a l’activitat del seu diari d’aprenentatge: 

- Què és una mescla? Posa’n un exemple. 

- Quan fem una mescla, els líquids que hi posem, poden quedar separats entre 

ells?  

- Saps que és la densitat d’un líquid? Si ho saps, explica-ho.  
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Quan hagin contestat les preguntes les posarem en comú entre tots.  

g. Procediment de l’experiment4 

1. Es preparen 4 botelles de plàstic i 4 etiquetes. En dues de les etiquetes s’ha 

d’escriure: mescla homogènia i en les altres dues: mescla heterogènia. Aferrar una 

etiqueta en cada botella.  

2. Omplir cada botella d’aigua (fins a la meitat).  

3. Amb els coneixements previs dels alumnes, autònomament i en grup han 

d’aconseguir:  

- A les botelles que posen “mescla heterogènia”: ficar un líquid immiscible amb 

l’aigua i que quedi una mescla heterogènia. (tenen per elegir: llet, alcohol, mel 

i oli). 

- A les dues botelles que posen “mescla homogènia”: ficar un líquid miscible i 

que quedi una mescla homogènia. (tenen per elegir: llet, alcohol, mel i oli). 

4. Quan es tinguin dues mescles homogènies i dues heterogènies, s’ha de triar i 

escriure (amb el retolador a la botella) el líquid que és més dens i el líquid que és 

menys dens de la mescla. 

h. Explicació dels resultats 

- Per l’educador: En primer lloc, abans de començar l’experiment, hem d’aclarir als 

alumnes els conceptes de mescla, tant homogènia com heterogènia. També hem 

d’aclarir el concepte de densitat. Ho farem amb els coneixements previs.  

(En aquesta sessió dedicarem més temps a aclarir els conceptes previs que en les altres 

sessions, ja que són conceptes més complexos) 

Les mescles homogènies que faran els alumnes poden ser diverses i per tant, serà la 

part més senzilla per a ells. Les mescles heterogènies que faran seran: aigua + oli i 

aigua + mel, ja que són els dos únics líquids que no es mesclaran amb l’aigua. Però 

és molt important fer referència a la diferència entre aquestes dues mescles: l’aigua i 

l’oli no es mesclen per la seva composició (una substància és polar i l’altra és apolar), 

però l’aigua i la mel són solubles, si agitem convenientment.  

 

 4Galileo aprendiendoapensar. (2013, 16 abril). Torre de líquidos. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZAj8q-HMA 
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No obstant, en aquest cas, el procés de dissolució és lent, i si no agitem, els dos 

components queden separats, quedant a la part baix la mel, ja que és menys densa que 

l’aigua, de manera que, en aquestes condicions formen una mescla heterogènia i no 

una dissolució.  

Els hi podem mostrar que si encalentim la dissolució de mel i aigua, s’arribaran a  

ajuntar dels dos líquids formant una dissolució, però si encalentim l’aigua i l’oli, no 

s’arribaran a ajuntar mai.  

També s’ha de fer referència al fet que, en les mescles heterogènies, el líquid que 

quedarà més avall, serà el que sigui més dens. El menys dens, surarà per damunt del 

primer.  

- Per l’alumnat: Una mescla la substància que s’obté de la unió de dos o més elements 

diferents (per exemple, cafè i llet). Hi ha dos tipus de mescles: les homogènies i les 

heterogènies. En les homogènies, quan fem la mescla, no s’hi distingeixen els seus 

components. En les heterogènies, quan hem fet la mescla, sí que hi podem distingir 

els seus components. La densitat és la relació entre la massa i el volum d’una 

substància, es pot posar l’exemple de: què pesa més un quilo de palla o un quilo de 

ferro? Pesa el mateix però de palla en necessitarem un volum molt més gran que de 

ferro. (Hem de dedicar bastant de temps a explicar aquests conceptes i els hem 

d’explicar clarament per a que els alumnes ho puguin entendre, ja que si no se’ls hi 

farà difícil entendre l’experiment).  

Les mescles homogènies poden ser: aigua + alcohol i aigua + llet.  

Les mescles heterogènies són: oli + aigua i mel + aigua. La mescla d’oli i aigua és 

l’única que és completament heterogènia en qualsevol condició. Les dues substàncies 

no es poden mesclar de cap manera, ja que la naturalesa de les partícules de les quals 

estan formades és molt distinta, la qual cosa fa que no es barregin unes amb les altres. 

Per tant, si encalentim les dues mescles, veurem que l’aigua i l’oli segueixen separats, 

mentre que la mel i l’aigua es van ajuntant (ho hem de mostrar als alumnes).  

i. Distribució del temps 

- Els alumnes contesten les preguntes prèvies al seu diari d’aprenentatge 

individualment i es posa en comú aclarint dubtes (20 minuts) 

- Explicació de l’experiment per part del mestre (10 minuts) 

- Realització de l’experiment (15 minuts) 
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- Explicació dels resultats obtinguts mitjançant una posada en comú grupal (10 minuts) 

- Els alumnes redacten els resultats i la seva conclusió de l’experiment al diari 

d’aprenentatge individualment (5 minuts) 

 

4.9.5. ACTIVITAT 5 

a. Títol de l’activitat 

Creem el cicle de l’aigua.  

b. Objectius 

- Conèixer els processos que es duen a terme en el cicle de l’aigua. 

- Identificar els canvis d’estat de l’aigua que tenen lloc dins del cicle.   

c. Recursos 

- Diari d’aprenentatge individual  

Per l’experiment:  

- Cinta adhesiva 

- Aigua 

- Bossa de plàstic que es pugui tancar hermèticament 

- Retoladors permanents 

d. Agrupacions 

Es durà a terme en petits grups formats per 5 alumnes. 

e. Duració 

Una sessió d’una hora.  

f. Coneixements previs  

Abans de realitzar l’experiment, els alumnes contestaran individualment les preguntes 

prèvies a l’activitat del seu diari d’aprenentatge: 

- Saps què és el cicle de l’aigua? Explica-ho.  

- Saps quins són els processos que es donen dins del cicle de l’aigua? Explica 

els que sàpigues.  

Quan hagin contestat les preguntes les posarem en comú entre tots.  
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g. Procediment de l’experiment5 

1. Agafar la bossa de plàstic i dibuixar-hi: núvols i el sol (a dalt de la bossa) i plantes 

(a baix de la bossa), per representar l’escenari del cicle de l’aigua.  

2. Posar un poc d’aigua dins de la bossa i tancar-la hermèticament.  

3. Col·locar la bossa amb la cinta adhesiva a una finestra on li pegui el sol. Deixar 

la bossa al sol i anar observant el que passa. 

- Per què les parets de la bossa tenen vapor?  

- Com s’ha pogut formar aquest vapor?  

4. Pegar amb el dit a la bossa i fer que caiguin gotes d’aigua al terra. 

- Aquestes gotes d’aigua podrien representar la pluja? 

- Quin ha estat el procés de la formació d’aquestes gotes d’aigua?  

h. Explicació dels resultats 

- Per l’educador: Als alumnes els hi solen explicar sovint el cicle de l’aigua, però no 

poden veure aquest procés amb claredat degut a que se’ls hi sol explicar amb un 

dibuix sense veure els processos que es duen a terme realment. A partir d’aquest 

experiment aconseguim que els alumnes ho puguin observar de primera mà i que 

entenguin aquest procés i podem fer que sigui un aprenentatge significatiu per a ells. 

Quan els alumnes vegin ploure, entendran i sabran explicar els processos que hi ha 

hagut abans de veure aquestes gotes d’aigua.  

- Per l’alumnat: En aquest experiment podem observar els distints estats pels quals 

passa l’aigua durant el seu cicle. Al començament teníem l’aigua del terra, que pot 

representar la mar; quan hem deixat la bossa al Sol, aquesta aigua s’ha anat 

encalentint, fet que ha provocat l’evaporació d’una part de l’aigua. Quan s’evapora, 

queda a les parets de la bossa i quan les gotes comencen a ser grosses, cauen cap a 

baix, fet que representa la pluja.  

 

 

 

5 Correo del Maestro. Revista para professores de educación bàsica. (2014, 2 desembre). Ciclo del agua en una bolsa. 
Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E 
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i. Distribució del temps 

- Els alumnes contesten les preguntes prèvies al seu diari d’aprenentatge 

individualment i es posa en comú aclarint dubtes (10 minuts) 

- Explicació de l’experiment per part del mestre (10 minuts) 

- Realització de l’experiment (25 minuts) 

- Explicació dels resultats obtinguts mitjançant una posada en comú grupal (10 minuts) 

- Els alumnes redacten els resultats i la seva conclusió de l’experiment al diari 

d’aprenentatge individualment (5 minuts) 

 
4.10. AVALUACIÓ  

En aquesta unitat didàctica s’utilitzarà la rúbrica tant per avaluar la feina, l’interès i 

l’actitud de cada un dels alumnes durant el seu treball d’experimentació, com per avaluar 

el treball individual en el “diari d’aprenentatge”. A més, dins cada sessió s’incorpora un 

petit qüestionari d’autoavaluació per tal que l’infant pugui seguir el seu aprenentatge i 

avaluació i li serveixi com a motivació a la vegada que servirà al docent per redirigir el 

procés d’ensenyament – aprenentatge. Conde y Pozuelo (2007) assenyalen l’instrument 

de la rúbrica com a recurs idoni per l’avaluació integral i formativa de l’alumnat.  
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ “OBSERVACIÓ EN L’EXPERIMENTACIÓ” 

Nom de l’alumne/a:   

 Malament Regular Bé Molt bé 

 

Recerca d’informació. 

No té iniciativa en fer cap 
tipus de recerca, en cas de 
dubtes, fa el que pensa que es 
correcte sense consultar 
alguna font d’informació.  

No mostra iniciativa en 
realitzar les recerques 
necessàries, però quan els 
companys ho creuen adient, 
ell col·labora.  

En moltes ocasions, mostra 
iniciativa en realitzar les 
recerques oportunes, encara 
que algunes vegades deixa 
endur-se per la seva intuïció.  

Té iniciativa en realitzar 
recerques d’informació per 
resoldre dubtes i argumentar 
hipòtesis.  

 

Formulació de preguntes, 

problemes i hipòtesis.  

No demana dubtes, exposa 
problemes o formula 
hipòtesis; alguna vegada ho fa 
però en moments no oportuns. 
No participa mai en les 
posades en comú.  

Poques vegades demana 
dubtes, exposa problemes i 
formula hipòtesis. Participa en 
les posades en comú només si 
se li demana.  

Normalment demana dubtes i 
exposa problemes en els 
moments oportuns. Podria 
participar més activament en 
les posades en comú.  

Demana dubtes, formula 
problemes i exposa hipòtesis 
en els moments oportuns. 
Participa activament en les 
posades en comú. 

 

Seguiment de normes i 

instruccions. 

No segueix les instruccions 
que se li donen, actua per 
intuïció sense seguir cap 
ordre. Afecta al treball dels 
seus companys.  

Intenta seguir les instruccions 
i normes que se li 
proporcionen, encara que 
sovint es despista i no adequa 
les seves accions als moments 
determinats per aquestes.   

Sol actuar ordenadament. 
Quasi sempre, seguint les 
normes i instruccions que se li 
proporcionen.  

Sempre actua ordenadament, 
seguint les passes i 
instruccions que se li 
proposen. A cada acció la fa 
en el moment oportú.  

 

Treball cooperatiu amb els 

companys.  

No col·labora amb els 
companys, no vol escoltar les 
opinions distintes a la seva i 
no aporta solucions. No 
accepta el seu rol i 
contínuament impedeix que 
els altres companys facin les 
pròpies tasques.  

A vegades col·labora amb els 
seus companys, escolta les 
diverses opinions però 
normalment, no aporta idees. 
Alguna vegada, no ha acceptat 
el seu rol i afecta a les tasques 
dels seus companys.  

Col·labora amb el companys, 
escolta les diverses opinions i 
normalment, aporta idees i 
solucions. Accepta el seu rol 
però en alguns casos intenta 
fer les tasques d’un altre rol 
que li agrada més.  

Col·labora positivament amb 
els companys, escolta les 
diverses opinions i té una 
participació activa aportant 
idees i solucions. Sempre 
accepta el seu rol i actua de 
manera pertinent.  
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ “DIARI D’APRENENTATGE” 

Nom de l’alumne/a:   

 Malament Regular Bé Molt bé 

 

Adequació i qualitat 

d’explicacions, definicions i 

justificacions. 

Les seves explicacions no són 
raonades ni entenedores. Les 
seves justificacions no 
reflecteixen l’enteniment de 
conceptes. N s’expressa de 
manera clara.   

Normalment entén els 
conceptes però no ho plasma 
de manera clara i entenedora. 
Les seves justificacions no 
són precises encara que, en 
alguns casos, es pot 
sobreentendre. 

Les seves explicacions són 
raonades i s’esforça per 
entendre els conceptes abans 
d’explicar-los. Algunes 
vegades, li falta claredat i 
precisió en les explicacions i 
justificacions. 

Les seves explicacions, 
justificacions i definicions són 
raonades i entenedores. 
S’esforça per entendre els 
conceptes abans d’explicar-
los i ho fa de manera clara i 
precisa.   

 

Nivell de raonament.  

No s’esforça en el raonament 
de les qüestions que es 
plantegen. Quan exposa les 
seves idees, ho fa a partir de 
les aportacions dels seus 
companys, per tant, no té cap 
tipus de raonament propi.   

Intenta fer els seus propis 
raonaments i reflexiona sobre 
aquests, encara que es deixa 
endur en gran mesura per les 
idees dels seus companys.  

Presenta un raonament propi i 
positiu, encara que, en 
algunes ocasions, podria estar 
un poc més reflexionat ja que 
algunes vegades es troben a 
faltar fonaments.  

Presenta un raonament propi, 
reflexionat, original i 
positivament valorat sobre les 
qüestions que es plantegen. 
Sempre es basa en uns 
fonaments sòlids.  

 

Adequació lingüística 

No s’esforça en utilitzar el 
vocabulari que s’ha anat 
utilitzant durant la sessió. No 
té cap interès en expressar-se 
amb l’adequació lingüística 
pertinent.  

Li costa utilitzar el vocabulari 
i conceptes adequats, encara 
que en alguns casos sí que els 
utilitza. En cas de dubte, no 
demana ajuda i no acaba de 
tenir una correcta adequació 
lingüística.  

Quasi sempre utilitza un 
vocabulari adequat a la sessió. 
En alguns casos, en cas de 
dubtes, no demana ajuda i per 
tant, no acaba d’utilitzar els 
conceptes adequats.  

Per a dur a terme les seves 
explicacions, utilitza sempre 
el vocabulari que s’ha anat 
desenvolupant durant la 
sessió. Hi posa especial 
interès i per tant, té una 
correcte adequació lingüística 
en tot moment.  

 

Qualitat de les conclusions i 

reflexions.   

Les seves conclusions es 
basen en plasmar els resultats 
que ha observat, sense anar 
més enllà. No té interès en fer 
una explicació significativa 
del perquè.  

Explica detalladament els 
resultats intentant relacionar-
los amb les explicacions fetes. 
Així i tot, no acaba de fer 
entenedors els seus 
coneixements extrets.  

Raona els resultats extrets i 
els relaciona amb les 
explicacions de classe. En 
alguns casos, les conclusions 
no acaben de ser entenedores 
encara que sí que ho 
reflexiona.  

Fa un bon raonament dels 
resultats que han extret, 
relacionant-los amb les 
explicacions que s’han fet 
durant la sessió per extreure 
unes conclusions entenedores, 
reflexionades i significatives. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1. Diari d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
 
 
 
DIARI D’APRENENTATGE 
INDIVIDUAL  
 
NOM DE L’ALUMNE/A: 
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EXPERIMENT 1: PER QUÈ L’AIGUA DE LA MAR NO 
CREMA ENCARA QUE FACI MOLTA CALOR? 

ABANS DE L’EXPERIMENT 
Quan anem a la mar durant l’estiu, defora de l’aigua tenim molta calor, però quan ens 
fiquem dins l’aigua, aquesta és més fresqueta o és tan calenta com l’aire que ens 
envolta? 
Resposta:  
 
 
 
I la sorra de la platja... és molt calenta (i hem d’anar corrent per no cremar-nos) o és 
fresca com l’aigua? 
Resposta:  
 
 
 
Si la calor que emet el Sol no canvia... per què defora de l’aigua tenim molta calor i 
l’arena crema, però no passa el mateix dins l’aigua? 
Resposta:  
 
 
 

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT 
Explica els resultats que has observat: 
 
 
 
 
Explica el que has après amb aquest experiment: 
 
 
 
 

 
Avui he après coses noves. SÍ NO 
He fet la feina seguint les instruccions del/la mestre/a. SÍ NO 
He fet feina amb els companys sense cap problema. SÍ NO 
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EXPERIMENT 2: COM ES FORMA LA BOIRA? 
ABANS DE L’EXPERIMENT 

Heu vist la boira algun matí? 
Resposta:  
 
 
 
Creieu que és aigua aquesta boira? I que deu ser, aigua líquida, gel o aigua en forma de 
vapor? 
Resposta:  
 
 
 
Com creieu que es forma? 
Resposta:  
 
 
 

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT 
Explica els resultats que has observat: 
 
 
 
 
Explica el que has après amb aquest experiment: 
 
 
 
 

 
 
 
Avui he après coses noves. SÍ NO 
He fet la feina seguint les instruccions del/la mestre/a. SÍ NO 
He fet feina amb els companys sense cap problema. SÍ NO 
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EXPERIMENT 3: PER QUÈ ÉS IMPORTANT RENTAR-
NOS BÉ LES MANS? 

ABANS DE L’EXPERIMENT 
Vos renteu bé les mans? Sabeu què passa quan ens les rentem? 
Resposta:  
 
 
 
Per què és important sempre rentar-nos les mans amb aigua i sabó? 
 
Resposta:  
 
 
 

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT 
Explica els resultats que has observat: 
 
 
 
 
Explica el que has après amb aquest experiment: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avui he après coses noves. SÍ NO 
He fet la feina seguint les instruccions del/la mestre/a. SÍ NO 
He fet feina amb els companys sense cap problema. SÍ NO 
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EXPERIMENT 4: COM ES FORMA LA BOIRA? 

ABANS DE L’EXPERIMENT 
Heu vist la boira algun matí? 
Resposta:  
 
 
 
Creieu que és aigua aquesta boira? I que deu ser, aigua líquida, gel o aigua en forma de 
vapor? 
Resposta:  
 
 
 
Com creieu que es forma? 
Resposta:  
 
 
 

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT 
Explica els resultats que has observat: 
 
 
 
 
Explica el que has après amb aquest experiment: 
 
 
 
 

 
 
 
Avui he après coses noves. SÍ NO 
He fet la feina seguint les instruccions del/la mestre/a. SÍ NO 
He fet feina amb els companys sense cap problema. SÍ NO 
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EXPERIMENT 5: CREEM EL CICLE DE L’AIGUA 
ABANS DE L’EXPERIMENT 

Saps què és el cicle de l’aigua? Explica-ho.  
Resposta:  
 
 
 
Saps quins són els processos que es donen dins del cicle de l’aigua? Explica els que 
sàpigues.  
Resposta:  
 
 
 

DESPRÉS DE L’EXPERIMENT 
Explica els resultats que has observat: 
 
 
 
 
Explica el que has après amb aquest experiment: 
 
 
 
 

 
 
Avui he après coses noves. SÍ NO 
He fet la feina seguint les instruccions del/la mestre/a. SÍ NO 
He fet feina amb els companys sense cap problema. SÍ NO 

 

 


