
C A P Í T O L  7

Conclusions i  possibles
derivacions de la recerca

 INTRODUCCIÓ

Aquesta recerca, que adopta una visió multimodal de la comunicació a

l’aula de ciències, ha analitzat com el discurs de la professora, les

intervencions de l’alumnat i el llibre de text participen en un procés de

modelització en relació amb el cicle de l’aigua. Alguns dels resultats

obtinguts s’han anticipat en els capítols 4, 5 i 6. En aquest últim capítol

es presenten les conclusions generals i algunes possibles derivacions de

la recerca.
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7.1 Conclusions

A continuació es presenten els resultats de la recerca a l’entorn de les

preguntes que la van originar.

n  La primera pregunta que ens plantejàvem era com contribuïen els

diferents modes comunicatius al discurs del professor en una classe de

ciències on es treballa el cicle de l’aigua. L’anàlisi realitzada ha permès

mostrar que el discurs de la professora té les característiques següents:

a) Els diferents modes comunicatius realitzen unes funcions

específiques. Dels resultats que s’han presentat en el capítol 4

destaquem:

• La parla i) introdueix aspectes temàtics en relació amb la circulació

de l’aigua en la natura, ii) identifica, anomena i localitza diferents

entitats i les seves propietats, iii) estableix relacions causals, iv)

organitza el procés de modelització, v) regula la construcció de

significats per part de l’alumne, vi) planteja i respon preguntes.

• El gest i) descriu el moviment, la direcció, el sentit i la intensitat de

determinats processos que es donen en la circulació de l’aigua en la

natura, ii) confereix comportament a les entitats, iii) marca relacions

espacials entre entitats, iii) visualitza l’efecte de determinades

interaccions, iv) dóna indicis.

• El llenguatge visual i) presenta un escenari sobre el qual pensar i fer,

ii) proporciona un símbol per representar els canvis, iii) visualitza

relacions i propietats de les entitats, iv) mostra el caràcter cíclic de la

circulació de l’aigua en la natura, v) organitza l’espai per tal de poder

fer una classificació.

• El text escrit a la pissarra i) mostra els aspectes consensuats, ii)

serveix de suport per anar construint una representació conjunta.
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b) Les relacions entre els modes comunicatius poden ser

especialitzades o cooperatives

Relació especialitzada

La relació especialitzada entre els modes comunicatius es dóna en l’espai

temàtic. Dels tres espais analitzats, temàtic, gestió de l’aula i gestió de la

representació, és en el primer on s’observa una relació especialitzada

entre els modes comunicatius.

La relació especialitzada entre els modes comunicatius precisa i específica

la informació. Com que la parla, el gest i el llenguatge visual tenen

funcions diferents, cal la contribució especialitzada de tots aquests per

obtenir una millor construcció de significat (o representació del

fenomen). L’anàlisi mostra que els canvis que es produeixen en el cicle de

l’aigua són identificats amb la parla, amb el gest se’ls dóna una

orientació en l’espai, un ritme, una intensitat; i la representació a través

d’una fletxa permet ubicar-los en un lloc concret i mostrar les relacions

espacials amb altres canvis.

La relació especialitzada entre els modes comunicatius permet comunicar

molts significats amb l’ús de pocs verbs. L’anàlisi mostra que la

professora utilitza pocs verbs específics de la temàtica; en canvi, són

molt freqüents verbs com anar i passar, que comuniquen significats

precisos amb la col·laboració del gest i del llenguatge visual. El mateix

passa amb els gestos i amb els símbols gràfics. Així, es constata que

molts conceptes científics adquireixen significat amb la col·laboració

especialitzada entre els diferents modes, però implicant la presència de la

professora.

Determinats aspectes del model són comunicats de manera especialitzada

pel gest o el llenguatge visual sense la intervenció de la parla. Els

resultats obtinguts en l’anàlisi de les representacions de l'alumnat han

demostrat que hi ha alumnes als quals costa reconèixer el component

cíclic de la circulació de l’aigua en la natura. Una part d’aquesta

dificultat pot ser que no tots els alumnes reconeixen que un determinat

gest fet per la professora és una característica tan fonamental per al

model que s’està construint.  
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Relació cooperativa

La relació cooperativa és la que predomina en la gestió de l’aula i en la

gestió de la representació.

La relació cooperativa entre els modes comunicatius dóna èmfasi i destaca

la importància d’allò que s’està comunicant. En la gestió de l’aula i en la

gestió de la representació, la relació entre els modes comunicatius és

fonamentalment cooperativa. En comunicar amb més d’un mode

comunicatiu un mateix tipus d’informació, estem facilitant a l’alumnat la

tasca d’interpretació.

La relació cooperativa entre modes pot esdevenir especialitzada.

Inicialment, la relació entre la parla i el text escrit a la pissarra és

cooperativa en la mesura que es diu i s’escriu a la pissarra, de manera

quasi simultània, el nom d’un lloc, un canvi, etc. Ara bé, la potencialitat

del text escrit en la mesura que és permanent fa emergir una nova

funció: ser el reflex de la construcció conjunta de significats que s’esdevé

a l’aula. Aquesta especialització del text escrit a la pissarra fa que la

relació entre els modes comunicatius canviï.

c) Es pot establir una arquitectura de la comunicació a l’aula  tenint

en compte les alternances de modes comunicatius focals, és a dir, de

modes que centren l’activitat comunicativa.

Els canvis entre els modes comunicatius focals faciliten una evolució cap a

una representació cada vegada més abstracta de la realitat. Definir

l’arquitectura comunicativa del discurs de la professora ha permès

mostrar un ritme en la representació que va del món al model. És

important que aquesta representació es faci gradualment i

col·lectivament, per anar reconstruint el moviment de la natura en el

diagrama. L’elaboració del diagrama permet plasmar primer els

components materials i després els dinàmics, i així comprendre

l’abstracció que representa el diagrama del cicle de l’aigua acabat.

L’arquitectura comunicativa desenvolupada per la professora es podria

titular: “Representem i interpretem les regularitats de la circulació de

l’aigua en la natura”.

L’arquitectura comunicativa està relacionada amb la manera concreta en

què es du a terme el procés de modelització. No creiem que l’arquitectura

comunicativa sigui fixa, sinó que depèn de la temàtica, dels trets

culturals i de la intenció comunicativa de la professora.
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Del ritme i l’harmonització entre els modes comunicatius sorgeix el

significat. El símil de l’orquestra ens sembla molt adequat per referir-nos

al desenvolupament del discurs a l’aula. Aquest, a l’igual que la música,

té un ritme/melodia, una sèrie d’actes o d’estímuls que existeixen l’un

darrere l’altre en el temps, i també té una harmonia. Precisament, de

l’harmonització entre els diferents modes comunicatius emergeix el

significat. L’harmonització és cultural, convencional i plena d’implícits,

en la mesura que no s’expliquen en cap moment els convenis que la

regeixen.

d) La participació dels alumnes és fonamental per avançar en la

temàtica. Malgrat que la parla de la professora és l’objectiu principal,

també s’ha analitzant, utilitzant les mateixes categories, la parla de

l’alumnat, ja que una i altra estan directament relacionades.

Més de la meitat de les intervencions de l’alumnat fan referència a la

temàtica i corresponen a les respostes dels alumnes a les demandes que

els fa la professora.

Les preguntes o interaccions iniciades pels alumnes plantegen

fonamentalment qüestions de tipus funcional. Els alumnes també fan

comentaris espontanis i manifesten les seves opinions lliurement, cosa

que confirma un clima de classe distès i una retòrica del diàleg.

e) En relació amb la metodologia  

L’estudi del discurs de la professora a la classe de ciències ha estat

abordat, en aquest treball, per mitjà de la consideració de tres aspectes:

l’ús de segments d’interactivitat per obtenir les unitats d’anàlisi, la

distinció de tres espais semiòtics i l’aplicació de criteris de la gramàtica

sistemicofuncional per analitzar els diferents modes comunicatius que hi

intervenen. Les conclusions que es poden aportar en aquest sentit són:

• La definició dels segments d’interactivitat en relació amb la seva

contribució al procés de modelització, ha permès analitzar amb

profunditat cada segment sense descuidar la seva relació en el procés

global.

• La distinció de tres espais semiòtics: temàtic, gestió de l’aula i gestió

de la representació, ha resultat molt pràctica a l’hora d’analitzar la

contribució de cada mode a la comunicació a l’aula. La professora

desenvolupa un tema, la circulació de l’aigua en la natura i per fer-ho

utilitza un diagrama, el qual és construït al llarg de les dues sessions.

Per aquest motiu, hi ha tres tipus de significats que cal analitzar i
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que depenen de l’aspecte de la realitat al què fan referència: els propis

del tema (la circulació de l’aigua en la natura), els propis de

l’organització de l’aula com a espai comunicatiu, on cal gestionar

aspectes com la participació i el temps, i els propis de la construcció

del diagrama.

• L’aplicació extensiva de l’anàlisi dels processos, pròpia de la funció

ideacional, a tots els modes comunicatius ha possibilitat comparar la

contribució de cada mode a la construcció de significat en relació

amb el cicle de l’aigua. Aquest tipus d’anàlisi ha facilitat la

representació i la interpretació d’una activitat comunicativa tan

complexa.

  n  En relació amb la segona pregunta de la recerca, com contribueixen el

mode lingüístic i el mode visual al discurs científic en el llibre de text en la

comunicació del cicle de l’aigua?

En els llibres de text també s’identifica una unitat de sentit i una

voluntat de comunicació que permet considerar-los com un discurs i, a

més, com un discurs multimodal, ja que requereix la contribució de

diferents modes comunicatius. Com a resultat de la recerca es poden

donar les següents característiques al discurs multimodal del llibre de

text en relació amb el cicle de l’aigua:

a) Els modes lingüístic i visual realitzen funcions específiques

• El text escrit té unes funcions especialitzades a l’hora d’enunciar les

entitats molt petites (cristalls de gel, gotes d’aigua, vapor d’aigua) o

molt grans (atmosfera, hidrosfera) que donen sentit a la interpretació

dels fets observats en relació amb la circulació de l’aigua en la

natura. Informa dels processos no observables i estableix relacions

causa/efecte. Així mateix, el text presenta l’ordre o la seqüència en

què es produeixen els esdeveniments i té un  paper destacat a l’hora

de donar nom als components materials que intervenen en el cicle de

l’aigua.

• El mode visual és més explícit a l’hora de comunicar o presentar

determinats elements de l’escenari en el qual passen coses i sobre el

qual s’està modelitzant. En el dibuix és on es mostren alguns dels

elements que s’obvien en el text escrit i les relacions espacials entre

ells. Caldria explotar més les potencialitats del llenguatge gràfic,

sobretot en relació amb l’expressió del component geològic del cicle de

l’aigua. El dibuix permet mostrar determinats processos, com la
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infiltració i la circulació subterrània, que no són fàcilment

observables i dels quals la majoria de la població no té un

coneixement sensorial. En aquest cas, es proposa defugir aquelles

representacions del cicle de l’aigua que mostrin una circulació

subterrània similar a la circulació superficial.

• Cada mode intenta superar les seves limitacions comunicatives. Un

dibuix naturalista mostra una realitat estàtica, però amb fletxes

mostra dinamisme i amb variacions de color i variacions de grafismes

intenta també mostrar el funcionament causal. De manera similar el

text escrit, usa metàfores i analogies per acostar la seva representació

més abstracta del món als coneixements sensorials dels alumnes.

b) Els modes lingüístic i visual permeten establir relacions entre els

fenòmens i la seva representació

Per mitjà dels diagrames

Els diagrames sobre el cicle de l’aigua són diversos, però s’observen en

tots unes similituds clares, cosa que fa pensar que pretenen reflectir una

regularitat o una “llei” de la naturalesa. Les diferències més destacades

s’han trobat en relació amb el tipus de representació que fan del món.

Els diagrames del cicle de l’aigua varien des d’aquells que mostren la

realitat tal com la veiem fins als que destaquen els aspectes genèrics i

regulars dels fenòmens. En el primer cas fan una representació

naturalista de la realitat, mostren una correspondència entre la

representació visual del fenomen i allò que nosaltres veiem d’aquest. El

cicle de l’aigua és presentat com una fotografia del que passa diàriament

al món. En el segon cas, els diagrames presenten una realitat

seccionada, limitada i interpretada des del punt de vista científic; en

aquest cas, el cicle de l’aigua és presentat com una entitat construïda

pels científics per representar la realitat.

S’ha observat que els diagrames, conforme es van fent més abstractes,

van incorporant característiques més pròpies del text escrit. L’abstracció

del diagrama tendeix a generalitzar i a mostrar el comportament de la

natura com una llei, és a dir, com una manera d’expressar una

regularitat.

El diagrama que la professora dóna als seus alumnes per avançar en el

procés de modelització correspon a la tipologia més abstracta. La seva

proposta és incorporar en aquest escenari primer “el que veiem”,
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identificant els arbres, els núvols, la neu, per passar a representar,

usant les fletxes, “el que sabem”.

Per mitjà dels textos escrits

Els tipus de text més abundants són aquells que presenten el cicle de

l’aigua com un contingut científic amb entitat pròpia. Defineixen els

conceptes amb precisió i rigor, però sense mostrar interès per establir

relacions amb altres continguts científics, socials o culturals, així com en

establir una relació comunicativa amb el destinatari, interrogant-lo o

fent-lo pensar. També hi ha textos que, complint la seva funció de

transmetre informació, mostren una certa voluntat de relacionar el cicle

de l’aigua amb altres continguts curriculars, promovent, fins i tot en

alguns casos reflexions sobre actituds i actuacions personals i

col·lectives en relació amb problemàtiques concretes associades a la

distribució desigual d’aigua en el planeta.

I, finalment, hi ha textos que mostren una voluntat explícita d’establir

algun tipus de procés comunicatiu amb el lector per tal d’afavorir la

construcció de significats. Ho fan plantejant alguna pregunta, fent una

referència a la vida quotidiana o  proposant accions concretes que cal fer

per estalviar aigua.

Relacions entre diagrames i textos escrits

S’han trobat unes certes coincidències entre el tipus de representació de

la circulació de l’aigua en la natura que fan els diagrames i els textos, tot

i que de cap manera són generalitzables a partir només d’aquesta

recerca. S’ha observat que, en alguns casos el llenguatge i les imatges

cooperen en la creació del mateix efecte. Els textos que volen establir

contacte amb el lector fan uns diagrames situats en un context real i

defugen l’abstracció excessiva, mentre que els textos dogmàtics es

correspondrien amb un tipus de diagrama que defuig els detalls i els

elements concrets i destaca els aspectes genèrics i regulars dels

fenòmens. En els dos casos, el diagrama i el text presenten una visió del

món que coincideix amb la de la ciència que comuniquen.

Però això no sempre és així i creiem que pot ser degut a la poca

coordinació que a vegades hi ha entre els il·lustradors i els autors dels

llibres de text.

c) Les fletxes en el cicle de l’aigua permeten el pas d’una

representació estàtica a una representació dinàmica
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Les fletxes, en els diagrames del cicle de l’aigua, són fonamentals en la

mesura que permeten passar d’un escenari estàtic en el qual hi ha coses

a un escenari dinàmic en el qual passen coses. Les fletxes s’usen per

situar on es produeixen els fenòmens i per representar i donar sentit

espacial a processos que no es veuen, com l’evaporació o la condensació.

També indiquen l’encadenament o la relació dels diferents processos i en

general donen direcció a la circulació de l’aigua en el planeta. El conjunt

de fletxes amb un sentit determinat dibuixant un cercle expressa la idea

de retorn o de circulació de l’aigua sense principi ni final.

L’ús de les fletxes en relació amb el cicle de l’aigua evidencia que els

símbols que usen els llibres de text no són obvis i que un mateix signe

pot donar significat a processos molt diferents. En el llibre de text i en

altres unitats didàctiques la fletxa pot ser usada com a etiqueta, com a

símbol de força, d’energia, de moviment, etc. A més, els resultats

obtinguts de l’observació de l’ús que els alumnes fan de les fletxes

recomanen insistir en la importància de comunicar de manera explícita

els diversos significats que pot tenir.

Després d’analitzar el discurs del professor a l’aula i el discurs del llibre

de text, no hi ha dubtes de la situació comunicativa multimodal en la

qual es produeix el procés de modelització en relació amb el cicle de

l’aigua.

n  La tercera pregunta de la recerca es plantejava estudiar l’evolució de

les representacions de l’alumnat del cicle de l’aigua.

Definir unes tipologies de diagrames segons els aspectes espacials i

dinàmics i els indicis de raonament causals i l’ús de les fletxes ha

resultat útil per poder seguir l’evolució de les representacions dels

alumnes.

L’estudi de les representacions de l’alumnat ha permès constatar que no

tots han après a interpretar correctament tota la informació.

L’aprenentatge és un procés de selecció, adaptació i transformació de la

informació que es rep a través dels diferents modes comunicatius. A

continuació s’exposen els factors que semblen influenciar les evolucions

de les representacions dels alumnes.

Factors que influeixen en l’evolució de les representacions dels

alumnes

Una primera constatació en relació amb les representacions sobre el cicle

de l’aigua és que tots els alumnes, un any després d’haver estudiat el
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tema, fan una representació pertinent. Relacionen el seu dibuix amb la

realitat. Sembla que han après que hi ha un funcionament global de la

circulació de l’aigua en la natura i que aquest pot ser expressat per mitjà

d’un diagrama. Les seves representacions són variades i personals, cosa

que pot interpretar-se com que en els seus diagrames modelitzen el que

saben, que tenen significat per ells i que, amb aquests, estan

comunicant uns coneixements.

Es poden destacar tres factors que sembla que influeixen en l’evolució de

les representacions del cicle de l’aigua:

• La importància de localitzar el màxim de magatzems d’aigua en la

natura.

• La influència del mode de comunicació i de representació.

• L’ús de les fletxes.

La importància de localitzar el màxim de magatzems d’aigua en la

natura

La investigació realitzada ha permès identificar una relació entre unes

millors representacions del cicle de l’aigua i la capacitat de representar

més magatzems d’aigua. En els diagrames finals, la majoria d’alumnes

han incorporat l’aigua subterrània i les glaceres i també han dibuixat

arbres. Hi ha també un augment, encara que no tan generalitzat, dels

alumnes que representen els processos d’infiltració i de circulació

subterrània. Les representacions dels alumnes que no identifiquen

determinats components, com ara l’aigua subterrània, no poden

evolucionar. La  identificació del màxim nombre possible de components

materials afavoreix millors representacions del fenomen. Les dificultats

que expressen els alumnes en relació amb la representació de l’aigua

subterrània són similars a les que es troben en els llibres de text.

La influència dels modes de representació i de comunicació

S’ha pogut comprovar que els modes de representació condicionen la

comunicació de determinats aspectes del fenomen o model. El llenguatge

visual, en aquest cas el diagrama, afavoreix la representació d’uns

determinats aspectes del fenomen, com són els magatzems i algunes de

les relacions entre ells, però dificulta l’expressió o la representació

d’altres, com és en aquest cas els mecanismes causals. Així, s’ha

observat que els textos escrits que acompanyen els diagrames dels

alumnes donen un tipus d’informació, per exemple, en relació amb les
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causes de la formació dels núvols, que és impossible de conèixer a partir

d’un dibuix. Els alumnes superen aquesta dificultat pròpia del mode

incorporant en el seu diagrama el dibuix del sol. Aquesta afirmació es

pot fer perquè s’ha trobat una gran correspondència entre els textos

explicatius i els diagrames on apareix el sol.

Així mateix, el mode de comunicació en què s’informa de determinades

propietats del fenomen també sembla influir en la facilitat o no

d’incorporació d’aquesta propietat per part de l’alumnat.  El fet que

alguns alumnes no incorporin la idea de cicle pot ser degut que aquesta

idea només és comunicada a la classe, tal com hem vist en el capítol 4, a

través del mode gestual i visual. Caldrà ensenyar a donar més

importància a aquests modes comunicatius i a mirar la  professora, no

només a escoltar-la.

En relació amb els usos de les fletxes en el cicle de l’aigua

L’adquisició del significat de la fletxa com a signe de canvi, en els

diagrames del cicle de l’aigua, presenta dificultats per als alumnes. Els

alumnes fan un ús de les fletxes diferent del proposat pel llibre i per la

professora i les usen en molts casos com a sinònim de dit que assenyala

i permet anomenar el lloc o procés que indica.

La comunitat científica fa un ús i dóna un significat a les fletxes que ha

de ser comunicat i treballat a l’aula de manera específica si es vol

aconseguir que l’alumnat en faci l’ús desitjat o esperat. En la present

recerca s’ha treballat aquest aspecte amb els alumnes i els resultats

mostren una millora, però també unes dificultats, en la incorporació

generalitzada de l’ús de les fletxes com a indicadores de canvis.

L’alumne, en el seu procés d’aprenentatge, haurà d’arribar a reconèixer

els diferents usos i significats de les fletxes i haurà d’aprendre a usar-les

de manera significativa quan realitzi una activitat científica.

Determinades característiques, com ara el component cíclic de la

circulació de l’aigua en la natura, no són evidents per a l’alumnat i,

malgrat que es facin fletxes que dibuixen un cercle o es facin gestos

circulars, no tots els alumnes donen aquest significat a aquestes

expressions.
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 n  A llarg de la recerca s’ha consolidat la idea de la funció que realitza el

diagrama en el procés d’ensenyament-aprenentatge del cicle de l’aigua.

Aquesta consolidació ens ha permès generar noves preguntes que podran

donar lloc a noves hipòtesis de treball a l’aula. Finalment, en aquest

últim apartat de conclusions contestem una nova pregunta que ha anat

sorgint al llarg de la recerca: es pot considerar que s’ha produït un procés

de modelització i quina és la funció que té el diagrama del cicle de l’aigua

en aquest procés?

En el capítol 2 s’ha definit la modelització científica com el procés de

reconstrucció d’un “fet del món” en un “fet científic” en el marc d’un

determinat model científic.

El diagrama del cicle de l’aigua fa la funció de model mediador

La professora, que té com a referència un model del funcionament global

del planeta Terra (el model teòric escolar), utilitza un diagrama com a

model mediador entre el “fet del món” (la circulació de l’aigua en la

natura) i el “fet científic” (el cicle de l’aigua). Tal com s’ha comentat

anteriorment, perquè s’iniciï un procés de modelització cal tenir uns fets

del món sobre els quals pensar. L’ús que fa la professora d’aquest

diagrama incomplet i intencionat de la natura li permet que els alumnes

pensin, diguin i facin coses sobre el món, encara que aquest pensar, dir i

fer es faci sobre una representació de fets del món que no són a l’aula

directament, però que pertanyen al món experiencial de l’alumne. De la

mateixa manera que per iniciar un procés de modelització sobre el canvi

químic es pot triar com a “fet del món” cremar sucre, en aquest cas es

pot intervenir sobre el “fet del món” per mitjà d’un diagrama (model

mediador).

Cada alumne va intervenint en el seu diagrama a partir de la informació

que li proporciona la professora i dels seus coneixements i va reconeixent

noves entitats (magatzems), noves relacions entre aquestes (fluxos) i uns

mecanismes de funcionament. D’aquesta manera, l’alumne anirà

completant de manera significativa el diagrama i aquest mostrarà,

finalment, l’expressió d’una sèrie de fenòmens encadenats que es donen

a la natura sotmesos a una llei.

El diagrama passarà a ser un fet científic quan l’alumne: a) reconegui les

noves entitats, b) identifiqui les relacions que s’estableixen entre

aquestes com quelcom sotmès a una llei general i c) quan aquell li

serveixi per articular noves explicacions de determinats fenòmens.
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Finalment, els alumnes, un any després, són capaços de fer un diagrama

que utilitzen per representar els seus coneixements i per mostrar que

han assimilat una certa regularitat en la circulació de l’aigua en la

natura.  Per assegurar que s’ha produït un procés de modelització

faltaria analitzar més específicament com l’apliquen a una situació

diferent o com l’usen per actuar sobre el món. Si es complís aquesta

última part es podria suggerir que el diagrama està funcionant com un

model teòric per a l’alumne.

L’alumnat s’ha apropiat d’una manera de dir les coses, amb la qual es

podria pensar que només s’ha produït un procés de textualització, però

també és un procés de modelització en la mesura que la professora s’ha

esforçat que cada cosa que els alumnes escriuen i fan en el seu diagrama

tingui significat.

7.2 Possibles derivacions de la recerca

n  7.2.1 En l’ensenyament de les ciències

El treball realitzat ha permès arribar a uns resultats que han ajudat a

millorar la nostra comprensió de com es desenvolupa un procés de

modelització en relació amb el cicle de l’aigua tenint en compte els

diferents modes comunicatius que hi intervenen. Des d’aquesta

perspectiva multimodal es poden suggerir alguns missatges nous per a

l’ensenyament de les ciències:

• Destacar la necessitat de ser conscients i d’usar de manera cada

vegada més competent tots els modes comunicatius que intervenen a

l’aula, tant des del punt de vista dels recursos que ens poden oferir

com a docents, com de les dificultats que pot suposar la interpretació

que en faci els alumnes. Això suposa formar-se i millorar la capacitat

personal d’ús dels diferents modes. De la mateixa manera que en els

últims anys ha augmentat la consciència de la importància del

llenguatge a les classe de ciències, caldrà aprofundir ara les

possibilitats dels altres modes comunicatius. Es tracta, per tant,

d’aconseguir que la classe sigui una orquestra amb un bon director,

que s’interpreti una melodia i que la riquesa de cada instrument

contribueixi a comunicar coneixements i, tant de bo, també

emocions.
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• Aplicar els resultats de les anàlisis de les funcions que realitzen els

diferents modes comunicatius per elaborar i disposar d’uns materials

didàctics cada vegada més adequats a la seva funció de facilitar

l’aprenentatge.

• Utilitzar els diferents modes de comunicació al llarg del procés de

modelització. A partir de la consideració que els diferents modes

comunicatius permeten destacar diferents aspectes del model, cal

promoure que a les aules els alumnes parlin, escriguin, dibuixin,

interactuïn amb els objectes. Així s’aconseguirà una major

involucració dels aprenents amb els fenòmens i arribaran a obtenir

millors representacions del món. I serà un primer pas per tal

d’aconseguir que en les classes de ciències no s’aprenguin només

noves maneres de “dir”, sinó també noves maneres de “fer”.

• Promoure l’ús de models cíclics en l’ensenyament de les ciències, ja

que la seva representació permet identificar i representar regularitats

en el funcionament del món i afavoreix maneres de pensar complexes

pròpies del pensament científic.

• Finalment, veient la gran quantitat de significats que pot comunicar

una professora només amb la seva presència i proximitat, acabo

aquesta tesi recordant l’essència del magisteri: una persona que sap

coses les ensenya a algú que les vol aprendre. En un temps en què

els ordinadors cada vegada saben més coses i en què es va cap a la

virtualització de l’ensenyament, em sembla fonamental reivindicar la

presència ”no virtual” dels professors en aquest procés. Els molts

significats potencials d’una paraula, un gest, una línia, configuren el

contingut científic a través de la professora, que els lliga de tal

manera que comuniquen un significat concret i precís. Hi ha un nivell

de comunicació que requereix proximitat. El contacte entre les

persones és el que comunica il·lusió, interès i permet un tracte

diferenciat en funció de com és cadascú; potenciant, en definitiva, les

ganes d’aprendre.

n  7.2.2 Suggeriments de noves línies de recerca

El present treball ha trobat mancances en el nostre coneixement dels

efectes que una visió multimodal pot tenir en l’ensenyament de les

ciències, cosa que suggereix nombroses línies d’investigació. Per

exemple, les següents:
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• Les relacions que s’estableixen entre els diferents modes

comunicatius en els materials de divulgació científica i els efectes que

poden tenir en l’ensenyament-aprenentatge de les ciències.

• L’anàlisi de les interaccions entre els modes comunicatius en altres

temes i àrees curriculars i de la seva influència en la gènesi de

significats que poden ser compartits pel professorat i l’alumnat.

• Les competències comunicatives que han de posar en joc els alumnes

a l’hora d’elaborar i interpretar textos multimodals de ciències.

• Nous models de formació del professorat que destaquin el

desenvolupament de competències comunicatives multimodals.
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Annex 1: Activitats realitzades a l’aula en relació amb
el cicle de l’aigua

A continuació es presenten algunes de les activitats realitzades amb
l’alumnat per treballar el cicle de l’aigua, organitzades en relació a quina
aspecte del model donen significat.

1.1 Organització de les activitats

Per què es diu cicle?
L'aigua es conserva

Sistema físic
Fets que volem explicar

Ens plantegem un 
problema  a partir d'una 

pregunta  que ja es 
feien els grecs

Ens fem nostre el 
problema plantejant 

més preguntes

Parlem del cicle 
de l'aigua

Identifiquem els 
components del sistema

Identifiquem el 
funcionament del 

sistema

Els magatzems d'aigua a 
la natura. 

Localització i estat físic

Els fluxos d'aigua a la natura.
Canvis d'estat i de lloc de l'aigua

Representació gràfica dels 
canvis

Causes dels canvis

Molts cicles dins el cicle.

Model "cicle de 
l'aigua"

L'apliquem a nous 
problemes.

La bassa de Capellades.
Activitats plantejades

Figura 1.1. Relació de les activitats concretes que s’han dissenyat per treballar
amb l’alumnat..
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1.2 Activitats en relació amb el cicle de l’aigua

Sistema físic. Fets que volem explicar

Activitat 1. Ens plantegem un problema a partir d’una pregunta que
ja es feien els grecs

Quina pregunta s’està fent el grec del dibuix? Si te la fes a tu, com li
respondries?

Els objectius d’aquesta activitat són:

Fer que l’alumnat es plantegi una pregunta i la respongui. Crear una
situació comunicativa que permeti donar una resposta oberta.

Fer explicites la gran varietat de respostes que aquest tipus de preguntes
poden suggerir als nois i noies; respostes de tipus descriptiu, respostes
explicatives utilitzant conceptes científics, imaginatives, sorprenents…

Acostar-nos a la ciència a partir de les intuïcions i de les pròpies idees
del nostre alumnat sobre el món natural.

Fer que l’alumnat se n’adoni de la dificultat d’expressió i de
conceptualització d’un tema que d’entrada sembla conegut i moltes
vegades treballat.
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Activitat 2. Ens fem nostre el problema plantejant més preguntes

Es demana als alumnes que formulin en veu alta preguntes en relació a
la circulació de l’aigua a la natura.

Els objectius de l’activitat són:

Aprendre a formular preguntes correctes des del punt de vista formal, és
a dir, si són preguntes sobre canvis, saber enunciar la situació inicial i
final.

Constatar el gran nombre de preguntes que ens podem fer sobre una
situació.

Activitat 3. Parlem del cicle de l’aigua

Es proposa a l’alumnat conèixer quines preguntes i  quines explicacions
o respostes s’han donat en diferents moments històrics sobre la
circulació de l’aigua a la natura.

Per fer això es divideix la classe en grups de 2 o 3 alumnes,  a cada grup
se li va donar un text on s’explica com un determinat científic en un
moment històric concret es plantejava una pregunta sobre la circulació
de l’aigua a la natura i com la contestava.

Els alumnes han de:

A nivell individual: Llegir el text.

A nivell de grup: Fer un resum. A partir de la lectura
formular la pregunta que es feia el científic. Preparar
l’exposició oral. Presentar a la resta de la classe, usant
els recursos necessaris, les idees del seu científic.

En el quadre de la figura 1.2 es presentem els científics escollits i el
contingut de la seva problemàtica. La pregunta que apareix al costat de
cada científic no es va escriure en el text que es va donar a l’alumnat, ja
que es volia que la deduïssin a partir de la lectura.
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Quina pregunta es
plantejava

Com ho explicava?

Plató (439-347 aC)

Com retorna l’aigua del
mar als continents?

Pensava que a l’interior de la terra
hi ha una immensa cova plena

d’aigua en moviment continu de la
qual sortien els rius i a la que tots

els rius retornaven. L’aigua de
l’oceà arribaria fins a l’interior

d’aquesta cova.

Aristòtil (384-347 aC)

Com es forma l’aigua
subterrània?

Segons  Aristòtil les aigües
subterrànies provenien de:

Aigua de pluja que s’infiltrava en el
subsòl.

Aigua que anava del mar a les
grans coves.

Aigua procedent de la condensació
del vapor d’aigua a l’interior de la

terra.

Sèneca ( 3aC-65 dC)

Com perd l’aigua del
mar la seva salinitat en
el camí cap a les fonts?

En el seu llibre Naturales
quaestiones considera que l’aigua
del mar torna per camins amagats

al continent i que és filtrada al
passar i  va perdent la salinitat.

Quan es va experimentar que la sal
no es podia separar de l’aigua per
filtració es va pensar  en la terra

com en un alambí on el foc central
faria evaporar l’aigua i la sal

quedaria al fons.

Athanesius Kircher

 (1602- 1680)

Com pot pujar l’aigua
del des nivell del mar
fins ales muntanyes?

En el seu llibre Mundus
subterraneus explica aquest
comportament antinatural de

l’aigua amb una sèrie d’aparells que
li permeten aconseguir aquest

efecte i opina que no hi ha raons
per creure que a  la natura no es
donin condicions semblants a les

que exemplifica en les seves
màquines.

Pierre Perrault

( 1608- 1680)

Són les aigües de la
pluja suficients per fer

brollar les fonts i
alimentar els rius tot

l’any?

Perrault va quantificar l’aigua que
precipitava a la conca del Sena i

l’aigua que abocava el riu a la seva
desembocadura. El resultat va ser

que la quantitat d’aigua precipitada
era sis vegades més gran que la que

circulava pel riu.

Figura 1.2. Els científics escollits i el contingut de la seva problemàtica
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L’objectiu d’aquesta activitat era doble:

Fer conscient a l’alumnat  que han estat necessaris molts anys, moltes
recerques, moltes idees, moltes persones, per arribar a un coneixement
com el que tenim ara. Destacant  la importància de l’experimentació en
la construcció dels models o teories.

Afavorir que els alumnes parlin sobre fenòmens científics prenent
consciència de la dificultat d’explicar “científicament”

Aquesta activitat acaba amb la proposta del cicle de l’aigua com la
resposta actual a les pregnutes relacionades amb la circulació de l’aigua
a la natura.

Activitat 4. La resposta actual: El cicle de l’aigua

Explica amb les teves paraules el significat d’aquest diagrama.

Fets.
Sistema físic

Preguntes

Explicacions
 o models

 L’objectiu d’aquesta activitat és:

Presentar el cicle de l’aigua com l’explicació actual a les preguntes
relacionades amb la circulació de l’aigua a la natura. L’observació del
món ens planteja una sèrie de preguntes i aquestes són contestades a
partir de considerar que el món funciona d’una determinada manera. Les
explicacions en relació a la circulació de l’aigua a la natura es fan un
funció de la seva representació “El cicle de l’aigua”

Organitzar les posteriors activitats en funció de:

Llocs on trobem aigua a la natura.

Canvis de lloc i d’estat de l’aigua. Introduint l’ús de les fletxes per indicar
aquests canvis.

Què vol dir que sigui un cicle?  Podem fer molts cicles diferents.
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Identifiquem els components del sistema

Activitat 5. Els magatzems d’aigua a la natura. Localització i estat
físic

Marca els diferents llocs on pots trobar aigua. Posa el nom.

L’objectiu d’aquesta activitat:

Localitzar, representar i anomenar els llocs on trobem aigua al món.

Arribar a l’entitat  “magatzem”. A la terra hi ha uns grans magatzems
d’aigua, que són l’atmosfera, els oceans i l’escorça terrestre, on l’aigua hi
arriba, hi circula, en surt i s’hi pot quedar emmagatzemada durant un
temps.

Redactar a nivell individual un text que expliqui els diferents magatzems
d’aigua a la natura. A la figura es mostra un esquema de la informació
que hauria de sortir en el text elaborat per cada alumne.

Recordem tots els llocs de la natura on podem trobar aigua.

A la natura podem trobar aigua a molts llocs diferents i en qualsevol
dels tres estats físics; sòlida, líquida o gas.

Així a l’atmosfera podem trobar l’aigua en forma de vapor d’aigua,
com un gas més dels que composa l’aire , en forma líquida i

ocasionalment sòlida, en els núvols.

Als oceans, on hi ha el 97% del total d’aigua del planeta trobem
l’aigua en estat líquida .

A l’escorça l’aigua està localitzada superficialment, a les glaceres i
icebergs (en estat sòlid) i als pantans, llacs, mars interiors,

embassaments, rius ( en estat líquid). També trobem aigua, en estat
líquid, a l’escorça subterrània, és la que forma els aqüífers, i que en

alguns casos torna a sortir a la superfície a través de les fonts.

L’atmosfera, els oceans i l’escorça de la terra es poden considerar
com uns magatzems d’aigua, donat que l’aigua hi entra, hi surt i pot
estar-s’hi emmagatzemada, un temps variable, que pot anar des de

pocs dies com passa  a l’atmosfera, fins a milers d’anys en els
oceans.
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Activitat 6: Representació dels canvis. Ús de les fletxes

Es treballen els canvis a partir d’identificar en el dibuix una localització i
un estat físic inicial i una localització i estat físic final. S’introdueix una
simbologia per representar-los (una fletxa) i es dóna un criteri per
identificar els canvis. L’alumnat ha de localitzar en el dibuix aigua que
primer estigui en un lloc (localització o magatzem  inicial) i després en un
altre (localització o magatzem final).Aquesta informació l’ha d’expressar
segons l’esquema que es mostra a la figura

Localització de
l’aigua i estat
físic inicial

Localització
de l’aigua i
estat físic final

canvi

gelera (sòlid) llac (líquid)
fusió

Activitat 7. Els fluxos d’aigua a la natura. Canvis d’estat i de lloc de
l’aigua

En aquest quadre representarem tots els canvis que es donen en el cicle
de l’aigua. Els canvis poden ser dins el mateix magatzem, quan l’aigua
canvia d’estat o de lloc però es manté dins el mateix magatzem, o canvis
d’un magatzem a un altre.

atmosfera oceans escorça
superficial

escorça
subterrània

atmosfera

oceans

escorça
superficial

escorça
subterrània

Llistat de canvis proposats:
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condensació solidificació circulació atmosfèrica

precipitació evaporació circulació oceànica

tsunamis intrusions marines desembocadures dels rius

circulació superficial infiltració transpiració

circulació subterrània fonts fusió

Advertències: Alguns d’aquests canvis poden anar a més d’un lloc, en un
mateix quadre hi pot aparèixer més d’un canvi i algun quadre pot quedar
buit.

L’objectiu d’aquesta activitat és:

Fer adonar que en el cicle de l’aigua s’estableixen uns fluxos, aquests es
donen cada vegada que l’aigua canvia de magatzem o quan dins un
mateix magatzem l’aigua canvia d’estat o hi circula.

Omplir un quadre on es representen de manera esquemàtica els fluxos
més comuns que es donen en el cicle natural de  l’aigua , no s ’ha tingut
en compte els fluxos que s’establirien tenint en compte les activitats
humanes.

Identifiquem el funcionament del sistema.

Activitat 8. Conservació de la quantitat d’aigua. Per què es diu
cicle?

L’aigua que arriba a la superfície procedent de les precipitacions pot
seguir tres camins diferents:

n  Una part corre per la superfície i forma els torrents, rius.

n Una porció s’infiltra al terra , formant les aigües subterrànies i pot
emergir de nou, després d’un temps i a un nivell més baix en les fonts,
pous…

n Una part torna de nou a l’atmosfera en forma de vapor. Els éssers vius
aporten vapor d’aigua a l’atmosfera mitjançant la transpiració.

o quedar-se durant un temps en un magatzem. (temps de residència)

Aquí falten però molts altres fluxos, per exemple, les aigües que
s’infiltren i arriben a un aquífer poden circular pel seu interior i poden
sorgir en una font o en un riu o anar directament al mar. Les
possibilitats són moltes.

En el cicle de l’aigua hi ha una conservació de la quantitat d’aigua i un
retorn.
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Activitat 9.  Components causals del cicle

Els agents causals. Qualsevol del canvis o fluxos necessita una
energia o motor.

. Calor (Sol)

. Canvis de temperatura.

. Canvis de pressió

. Gravetat

Els components causals del cicle serien: calor del sol, els canvis de
temperatura, els canvis de pressió, gravetat.

El cicle de l’aigua ens ha de servir per  representar i interpretar
fenòmens.

Activitat 10. Molts cicles dins el cicle

El cicle de l’aigua ha de servir per representar i explicar
fenòmens

Per això cal:

Davant una situació a representar i explicar caldrà:

• Diferenciar els magatzems dels fluxos que intervenen.

Un magatzem és: Un contenidor d’aigua on l’aigua entra, surt i si manté
durant un temps.

Un flux és: Una sèrie de fenòmens consecutius que no permeten tornar a
l’inici de la sèrie; l’energia que hi intervé es dissipa i es torna inútil pel
sistema

• Visualitzar tots els fluxosque s’estableixen i tenir manera de
representar-los. L’aigua que arriba a la superfície procedent de les
precipitacions pot seguir camins diferents:

i) Escorrentia o circulació superficial, ii)  Infiltració (I) i iii)
Evapotranspiració (ET) o quedar-se en un magatzem.
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Activitat 11. Representem situacions problemes i les expliquem
utilitzant el cicle de l’aigua (1)

 Observem: Els rius desemboquen al mar, però els mars i oceans no
augmenten el seu nivell

Representem la situació:

El mar és un magatzem
d'aigua

té té

Entrades d'aigua Sortides d'aigua

poden ser poden ser

Aigua dels rius que 
hi desemboquen

Aigua de pluja

prové

Aigua de pluja

 

és

Evaporació de l'aigua del mar

 Interpretem la situació:
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Activitat 12.  Representem situacions problemes i les expliquem
utilitzant el cicle de l’aigua (2)

La bassa de Capellades

a) Fes una descripció del que mostra la fotografia.
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b) Descriu també aquesta fotografia.
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c) Quin creus què és el problema. Quines poden ser les possibles causes?

d) Ens informen sobre la problemàtica



527
e) Apliquem el cicle de l’aigua per descriure la situació

Observem:  La bassa de Capellades, s’està assecant. Aquesta bassa és
una sorgència natural de l’aqüífer de Carme.

Sabem que el municipi d’Igualada extreu aigua de l’aqüífer per ús
agrícola.

Representem la situació:

Interpretem la situació:

L'aqüífer de Carme s'està 
buidant

té té

Entrada d'aigua Sortida d'aigua

 

prové

aigua que s'infiltra

aigua de la pluja aigües superficials

aigua de la pluja

natural

bassa de Capellades

artificial

extracció d'aigües 
pel consum del 

municipi d'Igualada
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1.3  Proposta  de seqüenciació del cicle de l’aigua al llarg de
l’escolaritat

El cicle de l’aigua, com la majoria de models científics permet diferents
nivells d’explicació que poden anar des de:

Estudiar a través d’observacions de fenòmens coneguts el recorregut de
l’aigua fent una representació gràfica amb fletxes.

Distingir els diferents canvis, incorporant les idees de l’evaporació,
condensació, precipitació, circulació superficial, circulació subterrània
com a fases que es succeeixen i que tenen un ordre i dinàmica.

Treballar el cicle distingint i relacionant localitzacions de l’aigua,
processos, i causes que hi intervenen i utilitzar-lo per respondre a
preguntes o problemes reals. Es a dir veure el cicle com una
representació del sistema natural que ens permet explicar-ne el
funcionament.

Quantificar els fluxos que es donen en el cicle i  així poder analitzar i fer
propostes de solucions a problemes més complexos com poden ser els
relacionats amb el medi ambient.

A primària caldria treballar el cicle atmosfèric i el retorn de l’aigua
continental als oceans. Les recerques de Bar (1989),  Piaget (1929), Taiwo
et al., (1999) i també aquesta,  plantegen les dificultats que manifesten
els alumnes en explicar els fenòmens d’evaporació, formació de núvols,
condensació, etc..
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Annex 2: Text lingüístic corresponent al cicle de
l’aigua dels llibres analitzats

L1P

Molt a poc a poc, sense que ens n’adonem, una part de l’aigua líquida dels
mars s’evapora amb el calor del sol i es converteix en vapor d’aigua, que
va a parar a l’aire. El vent pot desplaçar el vapor d’aigua i transportar-lo
cap a zones on l’aire és molt fred.

Quan l’aire carregat de vapor d’aigua es refreda, es transforma en gotetes
d’aigua que s’agrupen per formar els núvols. Quan les gotes pesen massa,
cauen en forma de pluja, de neu o de calamarsa.

Quan arriba la primavera, l’aigua que hi ha a les muntanyes més altes,
que es troba en forma de neu i de glaç comença a fer-se líquida i a córrer
muntanya avall fins que va a parar a algun riu. Els rius transporten
l’aigua fins al mar.

De l’aigua que cau dels núvols, una part es filtra a l’interior de la terra i
nodreix les plantes, o s’acumula en corrents subterranis o en pous; una
altra part es queda a la superfície i és recollida pels llacs i rius, els quals
la tornen a portar cap al mar: El cicle comença de nou.

L2P

Quan l’aigua del mar s’evapora passa a l’atmosfera com a vapor d’aigua.

El vapor d’aigua de l’atmosfera es pot condensar en gotes petites d’aigua
líquida. Llavors es torna visible i forma els núvols.

Quan les gotes es fan més grans, cauen a terra en forma de pluja o bé, si
la temperatura ambiental és inferior a zero graus, es gelen i formen
calamarsa o neu.

L’aigua de la pluja pot filtrar-se per la terra, d’on es pot extreure
mitjançant pous, sortir més tard en forma de fonts, o també formar
rierols, torrents i rius que, finalment desemboquen al mar.

L3P

La major part de la Terra està coberta d’aigua. Trobem aigua als mars, als
rius i als llacs. Al pol nord i al pol sud l’aigua està gelada i forma grans
blocs de gel. També hi ha aigua a sota terra i a l’atmosfera.

L’aigua que hi ha a la Terra està en moviment continu. Es mou seguint
aquest cicle:

L’evaporació. A causa de la calor, una part de l’aigua que hi ha a la
Terra- als mars, als rius, etc.- s’evapora, és a dir, es converteix en vapor
d’aigua i passa a l’aire.
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La formació dels núvols. El vapor d’aigua ascendeix cap a l’atmosfera i
es refreda. En refredar-se, es torna altre cop líquid i forma gotes d’aigua
molt petites. Quan s’ajunten moltes d’aquestes gotetes, es formen els
núvols.

El desplaçament dels núvols. Amb el vent, l’aigua evaporada i els
núvols es poden desplaçar a una gran distància.

Les precipitacions. Quan els núvols estan molt carregats d’aigua, la
deixen anar. Així es produeixen les precipitacions; la pluja, la neu i la
calamarsa.

Els corrents d’aigua.  L’aigua que cau forma torrents que van a parar als
rius o s’infiltren en la terra. Finalment, els rius porten l’aigua altre cop al
mar. Aquest conjunt de canvis de l’aigua es coneix com el cicle de
l’aigua.

L4P

El cicle de l’aigua

El sol escalfa l’aigua del mar, dels rius i dels llacs, tal com passa quan a
la cuina de casa escalfem l’aigua d’una olla. Amb l’escalfor, una part
d’aquesta aigua passa de l’estat líquid a l’estat gasós. És a dir, s’evapora
i forma vapor d’aigua.

Quan arriba a una altura determinada de l’atmosfera, el vapor d’aigua es
refreda i es transforma en petites gotes d’aigua que suren en l’aire i
formen els núvols. En aquest moment, l’aigua passa de l’estat gasós a
l’estat líquid.

Els núvols es desplacen moguts pel vent. Quan arriben a zones més
fredes, les gotes d’aigua s’agrupen i cauen en forma de pluja. Si la zona
de l’atmosfera és molt freda, el vapor d’aigua es transforma en neu o
calamarsa, és a dir, passa a l’estat sòlid.

Els torrents i els rius recullen l’aigua de la pluja o del desglaç i l’aboquen
finalment al mar.

El sol escalfa l’aigua del mar, dels rius i dels llacs, tal com passa quan a
la cuina de casa escalfem l’aigua d’una olla. Amb l’escalfor, una part
d’aquesta aigua passa de l’estat líquid a l’estat gasós. És a dir, s’evapora
i forma vapor d’aigua.

Quan arriba a una altura determinada de l’atmosfera, el vapor d’aigua es
refreda i es transforma en petites gotes d’aigua que suren en l’aire i
formen els núvols. En aquest moment, l’aigua passa de l’estat gasós a
l’estat líquid.

Els núvols es desplacen moguts pel vent. Quan arriben a zones més
fredes, les gotes d’aigua s’agrupen i cauen en forma de pluja. Si la zona
de l’atmosfera és molt freda, el vapor d’aigua es transforma en neu o
calamarsa, és a dir, passa a l’estat sòlid.
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Els torrents i els rius recullen l’aigua de la pluja o del desglaç i l’aboquen
finalment al mar.

L5P

L’aigua a la superfície terrestre. A la superfície de la Terra l’aigua es
presenta normalment en estat líquid. A les zones fredes l’aigua es troba en
forma de neu o de glaç.

Quan arriba la primavera el glaç i la neu d’aquestes zones es fonen a
causa de el calor. És el desglaç.

De la terra a l’atmosfera. Amb l’escalfor del Sol l’aigua s’evapora.

El vapor d’aigua puja i forma els núvols. Els núvols estan formats per
gotes d’aigua molt petites.

De l’atmosfera a la superfície terrestre. Les gotes dels núvols, quan
topen entre elles, s’ajunten i formen les gotes de pluja.

Si l’aigua dels núvols es refreda cau en forma de neu o de pedra.

Un altre cop a la superfície terrestre. L’aigua cau sobre la terra en
forma de pluja i forma rierols, que van a desembocar als rius.

Finalment, l’aigua dels rius va a desembocar al mar.

L’aigua subterrània. La Terra absorbeix la pluja. Gairebé tota aquesta
aigua va a parar al mar sense haver sortit a la superfície.

Un altre cop a l’atmosfera. Quan tornarà a sortir el Sol l’aigua dels rius
i del mar es tornarà a evaporar.

Es tornaran a formar un altre cop els núvols i el cicle de l’aigua continuarà
funcionant.

L1S

El cicle de l’aigua.

L’aigua circula de manera continuada per l’atmosfera, per les muntanyes i
les valls, pels llacs i els rius, pels mars i els oceans. Aquest moviment es
coneix amb el nom de cicle de l’aigua. Es tracta d’un procés sense
principi ni final que contribueix a determinar el clima de cada regió de la
terra i fa possible l’existència de la vida al nostre planeta.

Els científics han establert que cada any uns 525000 km3 d’aigua,
procedents en un 14% de les terres emergents i en un 86% dels mars,
s’evaporen, és a dir, passen a l’atmosfera en forma de vapor.

L’evaporació de l’aigua es produeix per l’acció de la calor procedent del
Sol.

Aquest vapor s’incorpora a l’atmosfera i s’hi distribueix fins a una gran
altura. Quan es refreda es condensa, retorna a l’estat líquid i cau a la
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superfície, a causa de l’atracció terrestre, en forma de precipitacions (pluja,
neu, gebre o rosada). Aquesta aigua, juntament amb la que prové del gel
fos dels cims de les altes muntanyes, alimenta els torrents, rierols i rius,
que aniran a desembocar al mar. Una part de l’aigua caiguda s’infiltra en
la terra i origina grans reserves subterrànies que finalment, després d’un
procés més o menys llarg, aniran a parar als rius o als mars i
s’incorporaran al cicle general de l’aigua.

El cicle de l’aigua influeix de manera decisiva en la configuració de les
grans regions o zones del planeta en relació amb l’aigua disponible. Així,
podem parlar, si tenim en compte l’abundància o l’escassetat de pluges,
de les zones àrides o semiàrides dels grans deserts, de les zones seques,
de les zones tropicals i equatorials, de les zones temperades i de les zones
de gels permanents dels casquets polars.

L2S

El cicle de l’aigua

L’aigua que trobem en els diferents indrets de la natura no s’està quieta
sinó que va fluint d’un lloc a un altre. És ben observable, per exemple, que
els rius desemboquen al mars, però els mars no augmenten el seu nivell!
Per tant, per contemplar el cicle complet és necessari explicar un
mecanisme de retorn de l’aigua des del mar a les fonts que originen els
rius. Aquest retorn pot explicar-se per dues vies diferents: el medi aeri i el
subterrani.

Com s’ha arribat a conèixer el cicle de l’aigua?

El cicle de l’aigua, avui

Actualment es considera que les aigües dels mars, oceans i aigües
continentals passen a l’atmosfera per evaporació i transpiració; i de
l’atmosfera, als gels, rius, llacs, aigües subterrànies i oceans en forma de
precipitacions, per després tornar de nou a mars i oceans a partir de la
circulació superficial i subterrània. Tota aquesta sèrie de moviments de les
molècules d’aigua i els canvis d’estat de l’aigua és el que anomenem cicle
de l’aigua

L3S

El moviment de l’aigua: el cicle de l’aigua

L’aigua, quan s’escalfa, es converteix en vapor d’aigua, un gas que
s’enlaira a l’atmosfera. Quan l’aire es refreda, el vapor d’aigua es liqua
(gotes d’aigua) o se solidifica (cristalls de gel) i torna, doncs, a la superfície
en forma de pluja o de neu, respectivament. És l’anomenat cicle de l’aigua.

L’aigua s’escalfa, evaporant-se i irradiant calor a l’atmosfera.

L’aire càlid tendeix a elevar-se contenint vapor d’aigua.
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L’aire es va refredant amb l’altitud i el vapor d’aigua es condensa en
petites gotes que formen núvols.

L’aire es refreda i les gotes d’aigua es fan més grans.

Les gotes d’aigua són atretes per la gravetat produint la pluja.

L’aigua de la pluja origina els rius, que circulen sobre els continents
arribant als llacs i als mars.

L4S

Per què es mor de set un nàufrag tot i que està envoltat d’aigua?

A la Terra hi ha molta aigua, però la major part no es pot aprofitar
directament. Els mars i els oceans cobreixen la major part de la superfície
terrestre, però l’aigua del mar no serveix per al consum humà, ni per a
l’agricultura ni per a la indústria.

De cada 100 litres d’aigua que hi ha a la Terra, només 3 litres són d’aigua
dolça. A més, les tres quartes parts d’aquesta aigua dolça es troben
gelades als pols i a les glaceres. Una altra gran part es subterrània
(aproximadament el 22%), de manera que l’aigua que es pot utilitzar
fàcilment és escassa.

La quantitat total d’aigua de la Terra no varia. Però l’aigua sempre està en
moviment.

1 El calor del sol fa que l’aigua s’evapori dels mars. El vapor puja, es
refreda i es condensa en gotetes minúscules d’aigua o en cristalls de gel
que formen els núvols.

2 El vent arrossega els núvols i els refreda. Les precipitacions a què donen
lloc poden ser en forma de pluja, de neu o de pedra.

3 Una part de l’aigua de la pluja forma corrents sobre la superfície
terrestre que s’uneixen creant els rius. Una altra part es filtra i forma els
dipòsits subterranis.

4 Els rius porten l’aigua de nou cap al mar. Les plantes i els animals
utilitzen una part d’aquesta aigua.

Intenta imaginar el recorregut d’una gota d’aigua; el seu camí no té
començament ni final. Aquest recorregut tancat s’anomena cicle de
l’aigua.

Tot i que l’aigua està sempre en moviment a la natura, la seva distribució
a la Terra és molt desigual. Per això hi ha llocs molt secs, com ara els
deserts i altres de molt humits, com ara els boscos tropicals.

Cal que l’ésser humà faci servir la seva intel.ligència i els mitjans de què
disposa per resoldre el repartiment desigual de l’aigua. És necessària la
solidaritat entre els pobles per evitar que es produeixin restriccions.
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La quantitat d’aigua de la Terra és fixa, tot i que està distribuïda de
manera desigual, Cal que reduïm el consum d’aigua i que treballem perquè
arribi a la major quantitat de persones possible.

L6S

El cicle de l’aigua

Tal com has vist en els apartats anteriors, en el nostre planeta trobem
l’aigua en forma de gel, d’aigua líquida o de vapor.

Aquesta aigua no roman immòbil, sinó que està sotmesa a un moviment
continu durant el qual, a més, es produeixen canvis d’un estat a l’altre.
Això origina el que anomenem el cicle de l’aigua.

Quan el Sol escalfa els mars i els oceans, l’aigua més superficial s’evapora
i s’incorpora a l’atmosfera en forma de vapor d’aigua, formant els núvols.

Aquests núvols són transportats pel vent a grans distàncies. Quan arriben
a zones de la Terra més fredes, el vapor es condensa, és a dir, les petites
gotes d’aigua que formen els núvols s’uneixen. En unir-se, pesen més i
cauen a la superfície de la Terra en forma de precipitacions, que poden
ser de pluja o, si el fred és intens, de neu, pedra o calamarsa.

Part de l’aigua de les precipitacions flueix per la superfície terrestre pels
torrents i rius, i torna al mar. Mentrestant, una altra part es filtra cap a
les capes més profundes de l’escorça terrestre i s’incorpora a les aigües
subterrànies. Aquestes aigües tornen a sortir a la superfície per les deus,
o bé van a parar al mar a través de rius subterranis.

Part de l’aigua de la superfície terrestre és absorbida pels éssers vius que
en bona part la tornen a l’atmosfera mitjançant al respiració i la
transpiració.

L7S

De manera natural es va renovant l’aigua que hi ha a l’escorça terrestre
per mitjà de la pluja. Gran part d’aquesta aigua va a parar al mar, on
s’evapora amb certa facilitat a causa de el calor del Sol, per la qual cosa
es formen els núvols. Aquests donaran lloc a les pluges i així es tanca un
cicle per començar de nou. Cada any el Sol extreu dels mars, rius i llacs,
uns 400000 km3 d’aigua.

Gràcies a la pluja, l’aigua de la terra es va renovant de manera contínua.

A la figura 3.14. es pot veure el cicle de l’aigua d’una manera molt general.
En primer lloc s’evapora l’aigua del mar, dels llacs… i quan es refreda
aquest vapor es formen els núvols, que donaran lloc a la pluja. Aquestes
aigües pluvials formen torrents, rius i llacs  i, en part, penetren a la terra
fins que troben roques impermeables. Les aigües subterrànies tornen a
sorgir en forma de manantials o bé se’n gaudeix recuperant-les per mitjà
de pous. Els rius desemboquen al mar -alguns en un llac- part de l’aigua
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s’evapora novament, i es va repetint el cicle. També les plantes i els
animals subministren vapor d’aigua en el procés de la respiració.

El cicle de l’aigua pot semblar una màquina perfecta que funciona
impecablement i sense problemes, però a vegades sí que n’hi ha de
problemes, i molt greus. A la primavera les neus es fonen i augmenta el
cabal dels rius que, fins i tot, es poden desbordar provocant danys
materials i personals. Les inundacions més greus sempre es produeixen ,
al nostre país, a la tardor, que és quan hi ha tempestes molt fortes. Per
aquest motiu es fa necessària la intervenció humana canalitzant rius i
construint preses per emmagatzemar-hi l’aigua, que podrà ser utilitzada
com a font d’energia elèctrica en les centrals hidroelèctriques.

Les petits gotes de l’aigua de condensació de l’activitat 18 es van unint
fins a formar gotes més grans que cauen pel propi pes. Això mateix
succeeix en un núvol quan, en unir-se les petites gotes d’aigua que es
mantenen en suspensió, es formen gotes més grans i comença a ploure. A
l’hivern, si la temperatura és suficientment baixa, es forma la neu. Un
floquet de neu és constituït per petits cristalls de gel, de formes hexagonals
més o menys ramificats en forma d’estrella de sis braços.

L8S

El cicle hidrològic

En la il·lustració es pot observar que l’aigua apareix a la natura de
diverses formes i en els tres estats físics. També hi ha formes de produir,
canalitzar o acumular aigua (canons de neu, canals, recs, preses,
pantans…) desenvolupades per l’activitat humana. El fet que el nostre
planeta sigui probablement l’únic lloc on es pot trobar de forma natural
l’aigua en els tres estats, és explicable per la situació i característiques de
la Terra. Més concretament, per l’efecte que exerceix el Sol i pel paper que
representa l’atmosfera.

El Sol és l’estrella de referència del nostre sistema planetari. La seva
energia, que rebem en forma de llum i calor, és fonamental per a la vida
del nostre planeta. L’energia del Sol és el resultat de la transformació de
l’hidrogen en heli. La temperatura superficial del Sol s’apropa als 6000º C.
L’escalfor i les diferències de temperatura del Sol són la causa natural
dels canvis d’estat de l’aigua.

Per causa d’aquests canvis d’estat, l’aigua a la natura circula del mar a
l’atmosfera, d’allí a la terra i de la terra al mar, fent un circuit anomenat
cicle hidrològic o cicle de l’aigua.

Tot seguint el gràfic podràs observar que en el cicle de l’aigua es
produeixen els passos o canvis següents:

Evaporació

L’enorme quantitat d’aigua emmagetzamada als mars i oceans i, en menor
quantitat, la que es troba recollida als llacs, estanys, pantans, etc..
s’evapora per l’acció de el calor del Sol. Això comporta una gran
incorporació de vapor d’aigua a l’atmosfera.
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Condensació i sublimació

El vapor d’aigua a l’atmosfera, quan troba determinades condicions i
s’aplega amb altres partícules sòlides que hi ha a l’aire, forma les
concentracions (en suspensió) anomenades núvols. En els núvols, el vapor
d’aigua comença a condensar o sublimar, segons el cas. Per acció del vent,
els núvols es despalcen. Pel refredament provocat pels corrents d’aire,
s’acceleren els processos de condensació o de sublimació. Això fa
augmentar la grandària de les gotes d’aigua i dels cristalls de gel 8que
creixent absorbint les gotetes i cristalls més petits). Quan el seu pes és
suficient (ja no es poden sostenir al núvol) es produeixen les precipitacions.

Precipitacions

La pluja apareix quan es trenca l’estabilitat dels núvols, en els quals es
produïa el procés de condensació del vapor d’aigua. Segons els factosr que
intervenen, les pluges poden ser suaus, fortes, tempestes, etc.,
acompanyades o no de vents i efectes elèctrics.

La neu i la calamarsa s’originen per la sublimació del vapor d’aigua,
formant petits cristalls de gel. La diferència rau en el moment de la
precipitació: si no hi ha corrents d’aire, aquest gel va caient amb suavitat
en forma de volves i neva; si hi ha corrents d’aire humit, fan pujar vapor
d’aigua a grans alçades de manera que es condensa al voltant del gel que
va caient. Forts vents ascendents fan pujar aquestes volves de manera
que es congela l’aigua que les envolta formant una altra cpa de gel. El
procés es repeteix diverses vegades fins que es formen unes boles de glaç
(calamarsa), suficientment grans com per caure pel seu mateix pes,
superior a la força del vent. Si s’observa una bola de gel caiguda en una
calamarsada, es poden veure les diverses capes formades en el procés.

Fusió i filtració

Aquestes precipitacions cauen a sobre la terra en forma líquida (pluja) o
sòlida (neu i calamarsa). L’aigua de pluja fa créixer el nivell dels llacs, el
curs dels rius i, en tots cas, circula sobre la terra seguint els pendenst
naturals. I alhora, per filtració, genera un augment de les aiGúes
subterrànies.

Les precipitacions sòlides, especialment la neu, acostumen a acumular-se
en determinades alçades ( a les muntanyes més altes), on la temperatura,
és molt freda. Per el calor del Sol, es fon el glaç i la neu de les muntanyes
provocant la circulació de l’aigua per la terra: un apart circula per la
superfície, fent créixer els rius i els llacs, i un altra part es filtra, afegint-se
a les aigües subterrànies.

En aquesta fase del ci8cle és quan apareixen les diverses formes mòbils
d’aigua (des de les glaceres fins a tota mena de rius i aigües subterrànies)

Acumulació i retorn al mar

De totes les aigües que flueixen per damunt de la terra, incloses les aigües
subterrànies, només una mínima part es recull en llacs naturals o en
embassaments i pantans construïts per l’home. La major part de l’aigua
que circula, tot i seguir trajectes molt diversos, va a parar als mars i
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oceans. Aquests, com ja saps, acullen el 94% de l’aigua que hi ha sobre la
terra. D’aquesta manera es tanca el cicle hidrològic o cicle de l’aigua.

L9S

El cicle de l’aigua

Els rius- que tenen el seu origen en les fonts, en les glaceres i en els
torrents nascuts de la pluja i de la neu- són cursos naturals d’aigua que
neixen en indrets elevats i desemboquen en altres rius, en llacs, en el mar
o en els oceans. Els rius són molt i molt importants per a la vida, no
solament per als ecosistemes que en reben la seva influencia directament
sinó també per a la gent que viu en les ciutats i pobles instal.lats en les
seves ribes i per a la vida del planeta en general.

És evident que l’aigua que corre riu avall és la mateixa que l’aigua, en
estat líquid, dels mars, els llacs, els oceans, i la que circula pels corrents
subterranis o la que queda retinguda impregnant els camps després de la
pluja. També és la mateixa aigua que queda atrapada- en estat sòlid- en
les geleres i la que cobreix les muntanyes en forma de neu… I també és la
mateixa aigua que integra- en estat gasós- l’atmosfera en forma de vapor.

Tot aquest embolcall aquós que envolta la Terra- i que cobreix gairebé el
71% de la seva superfície- s’anomena, en conjunt, hidrosfera. L’aigua de
la hidrosfera mai no para quieta: passa d’un lloc a un altre canviant
d’estat físic tantes vegades com convingui. És el procés denominat cicle
de l’aigua. Per dur a terme alguns d’aquests canvis, l’aigua s’ha
d’escalfar (per evaporar-se); per a d’altres, en canvi, s’ha de refredar (per
condensar-se). Cal dir, tanmateix, que el “motor” que fa possible el
desenvolupament d’aquest cicle de l’aigua- un cicle, al capdavall,
imprescindible per a la conservació i l’evolució de la vida en el nostre
planeta- és l’escalfor que ens arriba del sol.

L’aigua dels oceans i de la superfície terrestre en general, gràcies a el
calor del sol i als vents, s’evapora i passa a formar part de l’aire. Però els
vegetals també contribueixen en aquest cicle: a través de les seves fulles
alliberen, en forma de vapor, l’aigua absorbida per les seves arrels. En
l’atmosfera aquesta aigua que es troba en estat gasós es refreda i pel
procés de condensació, s’originen els núvols.
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SEGMENT 1.1: Plantejament d’un problema  (0- 1.30)

La professora està dreta davant de la pissarra. Els alumnes han reproduït a la seva llibreta el dibuix que apareix en el llibre de text i han formulat la pregunta
que pensen s’està fent el savi grec del dibuix.
PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
1. Lola: A veure, tothom ha de tenir la
llibreta un dibuix que vam quedar que
faríeu tots en que hi ha, un savi grec amb
un interrogant i un dibuix amb dues
fletxes. A veure, Manel, vam quedar que
escriuríeu, Manel què volia dir aquest
dibuix?. Explica-ho tu.

Estira el dit índex en
direcció a un alumne.

2. Manel: Yo me lo he dejado
3. Lola: Vale, doncs treu un paper nou per
escriure. A veure… José, digues tu el què
volia dir aquest dibuix. Silenci. Espera,
espera,  espera’t, espera un moment.
Digues.

Estira el dit índex en
direcció a un alumne.
S’acosta el dit índex
verticalment als llavis.
Estén la mà oberta
frontalment.

4. José: Vol dir que el grec es pregunta
com retorna l’aigua del mar al continent i
perquè el medi…
5. Lola: A veure, com ho has dit tu? Com
ho ha dit ell? Digueu. Què pregunta el grec
aquest del dibuix?   Què pregunta, Raul?

S’apropa a una alumna i
aquesta nega amb el cap.
Estira el dit índex en
direcció a un alumne.

6. Raúl: Què com puja l’aigua al continent
7. Lola: Què com puja l’aigua d’on a on?
8. Raúl: Al continent.
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9. Lola: Què vol dir al continent? Ester,
què es pregunta el grec?
10. Ester: De com puja l’aigua des del…
soterrani fins al continent.

Assenyala amb el dit índex
cap avall i cap amunt.

11. Lola: Del soter- de l’aigua subterrània
o de l’aigua del mar? Què es pregunta
Noemí?
12. Noemí: De l’aigua del mar
13. Lola: De l’aigua del mar… Per tant ara
a sota del grec apunteu: Preguntes,
preguntes que ens podem fer.

Preguntes que ens podem fer.

SEGMENT 1.2: Apropiació del problema. (1.30- 7.50)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA.
15. Lola: Doncs a la pàgina del darrera.
Preguntes, preguntes que ens podem fer.
Francesc, preguntes que ens podem fer. A
veure, la primera pregunta que ens farem
serà la mateixa què es feia el grec. Quina
pregunta es feia aquell grec?

Fa el gest de passar pàgina.

Estira el dit índex en
direcció a un alumne.

Preguntes que ens podem fer:

16.Ivan: Com va l’aigua
17. Lola : Com va l’aigua d’on a on? Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua
18. Ivan: del mar
19. Lola: del mar a on? Preguntes que ens podem fer:
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Com va l’aigua del mar
20. Ivan: al continent
21. Lola : al continent o les muntanyes.
Aquesta és una pregunta. La pregunta era
com va l’aigua del mar a la muntanya.[ ] A
veure ara tots feu el favor de pensar en
alguna altra pregunta que us he sembli es
pot fer.

Fa gest de dubte abans
d’escriure a la pissarra.

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?

22. Daniel: Què hi posa?
23. Lola: Com el mar, com l’aigua del mar
va a la muntanya. Daniel, o al continent. A
veure a algú se li acut alguna pregunta en
relació a l’aigua que a vegades no sàpiga
massa com va. A veure,  digues.
24. Alumna: Com surt l’aigua de la
muntanya?
25. Lola : Com surt l’aigua, a on surt
l’aigua de la muntanya a vegades?

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua

26. Alumne: Ho contestem?

27. Lola: No, no deixeu espai, [para
d’escriure] de moment no les contestarem
ara primer farem moltes preguntes i
després intentarem contestar-les [llegeix el
que ja ha escrit a la pissarra i continua
escrivint]. Com surt l’aigua [ ] de la
muntanya?. Com surt l’aigua de la
muntanya?. Alguna altra pregunta?.
Digues.

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua de la muntanya?

28. Ester: Com és que es diu aigua
subterrània?
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29.Lola: Es diu, a veure, el problema què
és?
30. Ester: No, no com és que es fica a dins. Senyala amb el índex cap a

baix.
31. Lola : Com es fica, ho posarem entre
cometes, l’aigua a sota de la terra, entenem
que seria aigua subterrània. Molt bé. Quina
altra pregunta? Alex, vols dir una pregunta
tu?. Algú se li acut alguna altra pregunta?

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua de la muntanya?
Com es “fica” l’aigua a sota la terra?

32. Alumne: Com es produeix?
33. Lola: Com?
34. Alumne: Com es produeix?
35. Lola: El què? D’on surt?
36. Alumne: l’aigua.
37. Lola: Com es produeix? D’on surt?
Com es produeix l’aigua? Alguna altra?
Carme? Se t’acut a tu alguna pregunta en
relació a l’aigua?. Per exemple, hi ha un
problema, no? L’aigua el mar què és ?

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua de la muntanya?
Com es “fica” l’aigua a sota la terra?
Com es produeix l’aigua?

38. Alumnes: salada.
39. Lola: salada. I l’aigua de les fonts com
és?

Es treu la jaqueta

40. Alumnes: dolça.
41. Lola: dolça. Digues.
42. Alumne: Com és que l’aigua del mar és
salada?
43. Lola: Aquesta seria una altra pregunta,
però aquesta no estaria [ ] Com és que
l’aigua del mar és salada. Aquesta, per
això segurament no la contestarem avui.
Què més? Quina anaves a fer, Ester? Ai,

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua de la muntanya?
Com es “fica” l’aigua a sota la terra?
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no, Raquel? Com es produeix l’aigua?
Com és que l’aigua del mar és salada?

44. Raquel: No, no, què com és l’aigua i
per què és l’aigua?
45. Lola: Seria diferent, a veure. Deixem
aquestes preguntes i ara fixeu-vos-hi bé.
Ivan. A veure, durant molt temps, durant
molt temps, aquell dibuix del grecs es van
anar preguntant això. [Senyala la pissarra i
va llegint les preguntes]. Com és que
l’aigua puja al mar? Com és que l’aigua
surt de les muntanyes, com és que hi ha
aigua que sembla que sigui, que
estigui…deien que hi havia pous no? Els
romans ja feien pous, i hi havia aigua a
sota de terra. Tot això s’ho preguntaven.
D’on surt l’aigua? etcètera. Llavorens hem
intentat respondre aquesta pregunta d’una
manera que és amb una possible
explicació, d’acord?. I aquesta possible
explicació és el que l’altre dia us
demanava que era el que anomenem el
cicle de [¿?]

Senyala amb les mans cap
a baix.

Preguntes que ens podem fer:

Com va l’aigua del mar al continent?
Com surt l’aigua de la muntanya?
Com es “fica” l’aigua a sota la terra?
Com es produeix l’aigua?
Com és que l’aigua del mar és salada?

46. Alumnes: de l’aigua.
47. Lola: El cicle de l’aigua. Val, bé, jo ara
us dono un paper, un paper, on hi ha un
dibuix per ajudar-vos a fer, a representar el
cicle i mentrestant l’explicarem. No
amagueu els fulls.

Els alumnes xerren.

La professora forada els
fulls i organitza la
distribució de fulls.
Un alumne reparteix els
fulls.
La professora esborra la
pissarra.
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SEGMENT 1.3. Presentació del model. (7.50 - 11.50)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
48. Lola : A veure, ara agafeu el dibuix
aquest, el teniu aquí al costat , però
continueu amb el full on teniu abans les
preguntes apuntades i apunteu ara, va.
49.  Alumne: A sota de les preguntes?
 50. Lola: A sota de les preguntes. A sota
les preguntes apunteu el que parlarem ara.
Tingueu això al costat. Va a veure. Poseu.
Una possible resposta. [Para d’escriure i
s’adreça a l’alumnat] Una possible
resposta a les preguntes que hem fet abans.
Nosaltres volem saber com és que hi ha
aigua sota terra?, com és que l’aigua surt
de les fonts?, com és que l’aigua del mar
sembla que va – que on hi ha més aigua és
al mar i després també hi torna a haver
aigua a les muntanyes. Digues, Alex.

Mostra el dibuix.

Va estenent els dits
(comptant) mentre parla
Indica un lloc i després un
altre. (circulació aigua)
Va caminant per davant de
la pissarra.

Una possible resposta:

51. Alex: .....
52. Lola: Val. Aleshores, Una possible
resposta  poseu, entre cometes,  El cicle de
l’aigua . Una possible resposta és el cicle
de l’aigua. A veure,[ ] el divendres veurem
com diferents persones han anat estudiant
en diferents moments aquestes preguntes i
cadascun ha ajudat a respondre. Però ara ja
en sabem, ara ja en tenim una visió
general, d’acord?. Llavorens, per estudiar

Va cap a la pissarra.

Es rasca el cap (dubte)

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.
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general, d’acord?. Llavorens, per estudiar
el cicle de l’aigua farem tres parts. Mireu,
farem una primera part estudiarem Llocs
on hi ha aigua. [ho diu a poc a poc].
Atenció que quan parlem d’aigua direm
aigua, vapor,  vapor o gel.   Tipus d’aigua
que hi ha,  aigua, vapor o gel. Estudiarem,
mirarem tots els llocs possibles en que
trobem aigua en diferents situacions.
Després veurem, a veure, que a vegades
l’aigua que primer està en un lloc, després
pot estar en un altre i per tant direm canvis
entre l’aigua d’un lloc a l’ altre. Canvis
d’un lloc a un altre. I després haurem de
pensar una cosa. Sempre, que hi ha un
canvi, que hi ha una cosa que primer està
en un lloc i després en un altre, o primer
està d’una manera i després està d’una
altra hi ha d’haver algú que ho faci. Per
tant que direm? Causes o qui és que fa
aquests canvis. Ho enteneu o no? Per tant.
Causes dels canvis, causes dels canvis, que
és el mateix que dir.
Qui fa o provoca els canvis. Hem de veure,
per contestar el cicle de l’aigua, hem de
veure, primer. Quanta aigua hi ha, com
està distribuïda?

Amb les dues mans fa un
cercle.

Fa un guió a la pissarra i
escriu.
Para d’escriure i es gira
cap als alumnes.
Va estenent els dits
(compta)
Fa un cercle
Va cap a la pissarra i
escriu.
Fa un segon guió a la
pissarra.
Para d’escriure.
Marca amb les dues mans
un lloc i les mou cap a un
altre. (moure)
Escriu a la pissarra.
Para d’escriure.
Mou les mans fent cercles,
trajectòries (moure)…
Va cap a la pissarra.
Fa un tercer guió i escriu.
Para d’escriure.
Escriu a la pissarra.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.

Llocs on hi ha aigua

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.

Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.

Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Canvis entre l’aigua d’un lloca un altre.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.

Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Canvis entre l’aigua d’un lloca un altre.
Causes dels canvis

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”.

Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Canvis entre l’aigua d’un lloca un altre.
Causes dels canvis. Qui fa o provoca els
canvis?

En aquest dibuix que teniu ara davant, amb
llapis i lletra petita, anirem veient a sobre
del dibuix i apuntant en el dibuix [ ] els
llocs i els diferents tipus d’aigua que
veiem. D’acord? Digues.

Agafa un dels dibuixos i el
mostra a l’alumnat

Estira el dit índex en
direcció a una alumna.
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53. Alumne: Què hi posa a l’última
pregunta?
 54. Lola  Causes dels  canvis o qui fa o
provoca els canvis. Val? A veure, tothom
agafa el dibuix ara. Ho poseu en llapis,
perquè desprès, si ho hem d’arreglar
[assenyalant el dibuix], ho podeu arreglar i
que us quedi net, eh?   Tothom ha acabat
de copiar aquestes tres parts?

Va cap a la pissarra i
marca amb el dit l’última
pregunta.
S’ajup a agafar un llapis
d’un alumne.
Es dirigeix al centre de la
classe
Actitud d’espera.

55. Alumne: Jo no, encara no. Espera



        547

SEGMENT 1.4. Localitzem els llocs o magatzems on trobem aigua en la natura (11.50 - 19.54)

Tots els alumnes tenen un full amb el dibuix que apareix a la columna de llenguatge visual. La professora té aquest dibuix a la mà i el va
mostrant.
PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
56. Lola: Sí. A dalt de tot, petit, poseu
el nom i la data. Per tant, ara anem a
veure els llocs. [ ] A veure, Carme,
diguem un primer lloc que tu en aquest
dibuix veus que hi ha aigua. Què
podríem dir? Aigua d’on? Digues…

Es dirigeix a la pissarra i
agafa l'esborrador.

Assenyala el dibuix.
57. Carme: Pero por donde?
58. Lola: Aquí al dibuix, a qualsevol
lloc, Quina aigua veuries? A veure
digues. Però com diries, aigua d’on?

Assenyala el dibuix.

59. Carme: Aigua de la muntanya

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.

- Canvis entre l’aigua d’un lloc a un altre.

- Causes dels canvis. Qui fa o provoca els
canvis.

60. Lola: Aigua? De la muntanya. Val. A
veure. Jo ho apunto aquí. Vosaltres   A
veure, va, sssh .
Farem una cosa, ho aneu posant, però petit,
eh?. Quan dic aigua de la muntanya, que
vol dir? Aquella aigua que quan anem
d’excursió veiem que corre [dubta] per la
superfície de la muntanya, o aigua que
forma un torrent o un riu. Què vols dir? [ ]
Això d’aquí  Això d’aquí és un riu, eh?.
Per tant, què hi posarem? Poseu. Això
d’aquí vol representar un riu. I aquí dalt
que hi ha?

Esborra una part de la
pissarra.
S’acosta el dit índex
verticalment a la boca.
Assenyala el dibuix.

Assenyala un lloc concret
del dibuix (riu)
Assenyala un lloc concret
del dibuix (llac)

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
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61. Alumne: Un llac
62. Lola: Un llac, no? Per tant, podríem
posar llac, riu. A veure. Aquí al dibuix
mateix. Llac, riu

Assenyala el dibuix.
Senyala el llac del
dibuix.
Ressegueix amb el dit el
recorregut del riu fins el
mar

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu

63. Alumne: On ho posem?
64. Lola: Aquí al dibuix mateix. Llac ,
riu [marca la seva circulació]

Senyala el llac.
Senyala el riu i el seu
recorregut fins al mar.

65. Alumne: Lola?
66. Lola: Digues
67. Alumne: En el dibuix?
68. Lola: Si, ho poseu en el dibuix. A
veure, en el dibuix  no estan totes les
aigües possibles, sinó que ara les
afegirem.

Mostra el dibuix.

69. Alumne: El mar.
70. Lola: A veure, el mar. On el
posaríem el mar?   Això és un delta,
no? Per tant això d’aquí el mar. A
veure, va, a veure. [ ] Aquí en el bosc
en els arbres us sembla que hi ha
aigua?

Senyala el delta.

Senyala el bosc.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu
Mar

71. Alumnes: Sí
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72. Lola: Sí, en els éssers vius hi ha
aigua, i en els arbres sobretot, a les
plantes. Per tant posem , Arbres, o
bosc. [ ] A veure. Aquí us sembla que
podríem dibuixar una font. Aquí
podríem dibuixar una font? A la
muntanya podríem dibuixar una font en
algun lloc?

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu
Mar
Arbres (bosc)

73. Alumnes: Sí
74. Alumne: I el mar?
75. Lola: El mar? On és el mar?  Això
d’aquí davant. A veure. Dibuixeu una
font, per exemple, no ho sé… aquí, en
aquesta muntanya d’aquí podeu
dibuixar una font? Què vol dir una font
en una muntanya?

Senyala el mar.

Senyala un lloc del
dibuix (1)

76. Alumne: Un manantial
77. Lola: El que en castellà es diu
manantial, no? A veure, si jo tinc la
muntanya així [ ] oi que aquí hi podria
anar una font?

Fa un dibuix a la
pissarra.
Assenyala un punt del
dibuix.(2)

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
23 Llac
24 Riu
25 Mar
26 Arbres (bosc)

78. Alumnes: Sí
79. Lola: Arronsa les espatlles
80. Alumne: Però com la fem?
81. Lola: Com la feu? De moment la
dibuixeu

2

2
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82. Alumne: Com un grifo?
83. Lola: Com un grifo? Hi poseu una
rodoneta i que surti…Un sortidor
d’aigua.

Mou el cap de dalt a
baix.

84. Alumne: I que ponemos,
manantial?
85. Lola: En català es diu font,  font,
deu o en castellà en direm manantial.
Oi? A veure… On més hi ha aigua,
encara que no sigui líquida? Assenyala el dibuix

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”

86. Alumnes: [contesten tots alhora
però una veu es destaca] A les
muntanyes.
87. Lola: Als pics de les muntanyes,
podem posar neu o geleres.  Posa, neu.
A veure aquí a la muntanya podeu
pintar una zona que estigui gelada, com
quan anem…[ ] sí. Neu o gelera [torna
a escriure]. Digues.

Senyala la muntanya.

Estira el dit índex en
direcció  a un alumne

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera

88. Alumne: ....
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89. Lola: Jordi, a part de dir-me això,
pots dir-me si-us-plau, en aquest dibuix
podríem posar-hi aigua en una forma
que no sigui ni el gel, ni l’aigua líquida
?.

Senyala el dibuix.

Estira el dit polze. Estira
el dit índex.

90. Jordi: Puede ser vapor…
91. Lola:  On el posaríem el vapor? Estira el dit  índex en

direcció  a un alumne i
mou el cap
afirmativament

92. Alumne: Arriba
93. Lola: Podríem posar núvols? Senyala la part superior

del dibuix

94. Alumne: Sí
95. Alumne: En el mar
96. Lola: A sobre del mar. Pues val. De
moment posem núvols.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

97. Alumnes: Dibuixem núvols?
98. Lola: Dibuixeu núvols.
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99. Alumne: Cuantos?
100. Lola: És igual.
101. Alumne: Yo pongo de sobras,
pero con un sol al lado.
102. Lola: A veure. De moment, de
moment el… Jonathan, el sol és una
forma d’aigua o és qui provoca els
canvis

Estira el dit índex en
direcció  a un alumne

103. Jonathan: El que provoca els
canvis.
104. Lola: Per tant, de moment, el sol
encara no l’hem posat. De moment
posem l’aigua.
105. Alumne: Jo he posat vapor.
106. Lola.: Poseu amunt vapor, si vols
posar vapor posa vapor.

Senyala la part superior
del dibuix

107. Alumne: La pluja
108. Lola: La pluja. On la posarem la
pluja?
109. Alumne: Que cau dels  núvols
110. Lola: Que cau del núvols .  Doncs
poseu la pluja també, molt bé.

Mou el cap de dalt a
baix . Senyala la part
superior del dibuix i
amb el dit índex fa
gestos descendent des
del núvols cap a la
superfície.
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111. Alumne: A les muntanyes
112. Lola: Sí. I al mar? Esborra el dibuix Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

 - Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera

        Núvols
113. Alumne: Al mar Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

 - Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera

       Núvols
114. Lola: Al mar, que plou? Què plou
sobre el mar?
115. Alumne: Claro
116. Lola: També.
117. Alumne: Hombre, claro, y sobre
los árboles
118. Lola: I sobre els arbres, molt bé. A
veure Digues. Molt bé. Ara atenció,
hem posat, ara[ ] per què surti aigua
d’una font, què hi ha d’haver? D’on ha
de venir aquesta aigua?

Una alumna aixeca el
braç. Aixeca el seu
dibuix i el dirigeix cap a
la professora.

119. Alumnes varis:
De la muntanya.
De la nieve.
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De las nubes, a la montaña y de la
montaña al mar.
120. Lola: A veure [ ]. Dels núvols. Mou lentament les dues

mans obertes i mostrant
els palmells cap als
alumnes.
Assenyala el dibuix

121. Alumne: Llueve
122. Lola: Ivan. Per què surti aigua
d’una font, què ha de passar?
123. Ivan: Que se derrita la nieve. Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

 - Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera

      Núvols
124. Lola: Que es desgeli la neu. Però,
a veure, totes les fonts[ ], per exemple,
vosaltres, no aneu a buscar aigua a la
font a vegades hi ha gent que va amb la
garrafa i agafa aigua d’una font que hi
ha molt a prop. Vosaltres no heu anat
mai a les deus de Sant Quintí de
Baiona?
125. Alumnes: Sí. No.
126. Lola: Que surt un doll d’aigua
axis. A veure, aquesta aigua, d’on surt?
[ ]. Digues.

Ajunta les dues mans
formant un cercle.
Estira el dit índex en
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direcció  a un alumne
127. Alumne: D’una beta d’aigua
128. Lola: D’una veta d’aigua
subterrània Per tant, on heu dibuixat,
per exemple, si això és un riu [ ] si això
és un riu. L’aigua d’aquest riu pot anar
cap a sota?

Mou la mà dreta oberta
en sentit descendent.
Assenyala el dibuix.
Assenyala el riu.
Mou la mà dreta oberta
en sentit descendent des
del riu cap a baix del
dibuix.

129. Alumnes: Sí
130. Lola: S’infiltra que es diu..
Llavorens, poseu aquí sota, una mica
d’aigua subterrània. Poseu-li, axís, com
un riu. Ben bé no és un riu, eh? És a
dir, si això és el perfil, oi que fa així
aquest dibuix? (a)

Mou la mà dreta oberta
en sentit descendent des
del riu cap a baix del
dibuix.
Senyala la part inferior
del dibuix. Mou la mà
de dalt a baix inclinada.
Fa un dibuix a la
pissarra.

a) Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

131. Alumnes: Sí
132. Lola: I aquí hi ha un riu (b) I aquí
hi ha un riu. Poseu aquí sota, aigua
subterrània.(c). Aquesta aigua per on
sortiria? Per aquí. Ho veieu o no?

Fa un  nou traç a la
pissarra.
Cau el guix i s’ajup a
recollir-lo.
Fa un nou traç a la
pissarra.
Senyala el punt 3 del
dibuix

b)

c)

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

3
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133. Alumne: Por donde?
134. Lola: Per exemple, si aquest és un
riu, i aquesta aigua va cap a baix  (d).
Què tindrem aquí? Una aigua…

Assenyala el riu que ha
dibuixat. Fa un nou traç
a la pissarra d).
Senyala el punt 4

d) Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

135. Alumne: A sota?
136. Lola: A sota
137. Alumne: I, cap a on va l’aigua,
cap a les muntanyes?
138. Lola: A veure, no. L’aigua sempre
anirà cap amunt o cap avall?

Posa la mà dreta plana
en una posició elevada i
la baixa.

139. Alumne: Cap avall
140. Lola: Cap avall. El que passa que
si avall es troba que hi ha un lloc, una
muralla que el para, és quan surt. I
resulta que aquesta aigua d’aquí, a on
anirà a parar al final   Al mar. D’acord.

Mou la mà verticalment
de dalt a baix.
Mou la mà repetidament
de dalt a baix de manera
inclinada davant el
dibuix de la pissarra.

141. Alumne: Què posem, aigua
subterrània?

4



        557

142. Lola: Aigua subterrània. [ ] A
veure, us sembla que podem posar
aigua d’alguna altra manera o que ja he
posat tota l’aigua, les diferents formes
que podem trobar  l’aigua

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu                        - subterrània.
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

143. Alumne: Granizo.
144. Lola: A veure, com que és [ ].
Voleu posar a sota el núvol, pluja,
pedra, neu, etc.… No? Podríem posar.
Però… I ara…

Mou la mà en sentit
descendent del dels
núvols cap a la
superfície.
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SEGMENT  5. Identificació i representació dels canvis en el cicle de l’aigua  (19.54 - 31.20)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
145. Atenció aquí perquè ara  és el que ens
interessa. A veure, com és possible que
una forma d’aigua passi a una altra. Per
tant ara què posarem? Els canvis, primer
els canvis i després les causes. Val. A
veure, els canvis, en aquests dibuixos
sempre es posen en forma d’una fletxa
d’acord? Anem a veure. Ara anem a la
segona part. Agafeu, a veure, aquests noms
que heu posat ara us ha semblat que us
queden ben posats?

Fa el gest d’un cercle i
acaba traçant una punta de
fletxa a l’extrem.
Va cap a la pissarra i
comença a esborrar.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

- Llocs on hi ha aigua, vapor o gel.
Llac                       - pluja
Riu                        - subterrània.
Mar
Arbres (bosc)
Font, deu, “manantial”
Neu o gelera
Núvols

146. Alumnes: Sí.
147. Montse: Us hi caben fletxes per posar. Continua esborrant
148. Alumnes: Sí.
149. Montse: Us caben fletxes? Per
exemple, a veure, Ivan, em pots dir un
canvi que posaries. Ara els canvis farem
dues coses, els posarem aquí i els posarem
a la llibreta per enrecordar-nos. A veure,
digue’m aigua que primer estigui en un
lloc i després en un altre.

Acaba d’esborrar, deixa
només el títol, i es torna a
adreçar als alumnes.
Porta el dibuix a la mà i el
mostra a l’alumnat.
Indica el dibuix.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

150. Alumne: La del mar.
151. Montse: La del mar,  l’aigua del mar, Va cap a la pissarra i (a)
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després a quin lloc està? escriu. (a)
Para d’escriure i senyala
amb el dit índex a un
alumne.

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

 A. del mar

152. Alumne: Al riu.
153. Montse: A veure, l’aigua del mar
després està immediatament a l’aigua del
riu?

Puja la mà dreta
verticalment. (evaporar)

154. Alumne: Sí
155. Montse: On estarà?
156. Alumne: Als núvols.
157. Montse: Als núvols per tant,  ho
escriviu primer a la llibreta i després ho
posarem al dibuix Canvis. A veure, l’aigua
del mar després passa als [ ]  núvols,  aigua
dels núvols. A veure, ei [ ] Ivan, Per què
l’aigua del mar passa, Ivan , Per què
l’aigua del mar passi a l’aigua dels núvols
què ha de passar entremig? [ ] Què ha de
passar aquí? Quin canvi s’ha de donar?

Dibuixa una fletxa.(b)

Escriu a la pissarra i ho
subratlla. (c). Para
d’escriure. S’adreça a
l’alumnat.
Escriu a la pissarra.(d)
Esborra amb la mà i escriu.
(e)

Senyala A. del mar,
senyala A. dels núvols.
Senyala la fletxa.

(b)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

(c)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

                      Canvis

(d)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

                      Canvis

(e)

Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis
A.  mar                                 A. núvols

A. mar

A. mar núvols

A. mar
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158. Alumne: Vapor. Evaporació.

159. Montse: Evaporació. Escriu damunt de la
fletxa. (f)

(f)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis

160. Alumne: A no, otra vez no.
161. Montse: A no, otra vez esto no,
Qui ha dit otra vez esto?. A veure
Anaïs, diguem una altra forma d’aigua
del dibuix, la que vulguis.

S’acosta el dit índex
verticalment a la boca.

162. Anais:  L’aigua del riu a l’aigua
del mar
163. Montse:  Aigua de riu a aigua de
mar. A veure, com hi va l’aigua del riu
a l’aigua del mar? Quin canvi hi ha? [ ]
L’únic que passa és que l’aigua es mou
d’un lloc a l’altre. Com en diem
d’aquest moviment? Cir-, Circulació,
com els cotxes que circulen per una
carretera. Per tant que diem? circulació
i ara atenció aquí si us plau, com que és
per sobre, oi que aquesta aigua del riu
que va al mar va per sobre de les
roques? no va per sota [fa amb una ma
el gest d’enfonsar-se sota l’altra] sinó
que va per sobre [fa amb una ma el gest
de passar per sobre de l’altra] Com li

Va cap a la pissarra i
escriu (g)

Va cap a la pissarra i
escriu damunt la fletxa
(h). Para d’escriure.
Passa la mà dreta per
damunt de l’esquerra
oberta amb el palmell
cap amunt.

(g)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis

(h)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis

evaporació
A. mar A. núvols

evaporació
A. mar A. núvols

A. riu A. mar

evaporació
A. mar A. núvols

A. riu A. mar
circulació
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de passar per sobre de l’altra] Com li
diem en aquesta? [Va a la pissarra i
escriu superficial mentre diu] circulació
su-per-fi-cial, perquè va per la
superfície. A veure, Jordi Fitó, una
altra aigua, que no haguem posat?

Fa amb una mà el gest
d’enfonsar-se sota
l’altra.
Fa amb una mà el gest
de passar per sobre de
l’altra.
Va a la pissarra i escriu
(i)

i)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis

164. Jordi F.:
165. Montse: Com? Digues? Jordi.
166. Alumne: No ho sap.
167. Montse: No passa res, digues, una
aigua de les que hem dit,  que no sigui…
168. Jordi F.: la neu.
169. Montse: la neu?. La neu, eh que a
les muntanyes forma les geleres o la
neu com vulgueu. Les geleres o la neu,
a quina altra aigua passa les geleres o la
neu?[ ]

Va cap a la pissarra i
escriu (j). Para
d’escriure

(j)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

170. Alumne: Se derrite.
171. Montse:  Quan…?  Com es diu en
ciències derrite? Quina paraula
utilitzàvem?

Mou el cap verticalment
de dalt a baix.

172. Alumne: Solidificació
173. Montse: Com?

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar
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174. Alumne: Solidificació.
175. Montse: A veure.
176. Alumnes: No, no.
177. Montse: A veure de gel o neu a
a….

Fa una fletxa a la
pissarra (k)

(k)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

178. Alumnes: Solidificació,
murmuris.
179. Montse: A veure com es diu quan
l’aigua passa de sòlid a líquid?
180. Alumnes: Solidificació.
181. Alumne: Al revés, macho.
182. Montse:   Aquí, aquí, no és sòlid? Va cap a la pissarra i

assenyala on hi ha escrit
geleres.

183. Alumne: Sí, fusió

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis
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184. Montse: Fusió Ei, a veure,
Jonatan, Jonatan, quan l’aigua passa de
gel i es fon a què passa aquesta aigua?

Escriu a la pissarra.(l)
Senyala l’extrem buit de
la fletxa.

(l)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

185. Jonatan: a líquid.
186. Montse: I què forma llavorens?
187. Alumne: rius.
188. Montse: primer rius, per tant
aigua del riu, els torrents, eh! Digues?

Escriu a la pissarra (m) (m)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

189. Raul: De l’aigua del riu a aigua

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis

fusió

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis

fusió A. rius
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subterrània.
190. Montse: [Va cap a la pissarra i
escriu A. Riu i fa la fletxa mentre diu]
De l’aigua del riu a l’aigua. A veure si
us plau, seu, seu Miguel, Miguel.
Acaba de dir el Raul de l’aigua del riu
a l’aigua subterrània. Miguel, em pots
dir… Qui sap com es diu el canvi, quan
l’aigua passa de la superfície a la….

Escriu a la pissarra (n) i
fa la fletxa.

(n)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

191. Jordi Fitó: Sudació
192. Montse: Aigua del riu a aigua
subterrània. Com es diu aquest canvi?

Escriu a la pissarra (o)
Senyala damunt la
fletxa.

(o)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

193. Jordi Fitó: Sedimentació. Murmuris.

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis

fusió A. rius

A. riu

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

Canvis

fusió A. rius

A. riu A. subterrània
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Superficial, Subinterior..
194. Montse: A veure quan tenim,
escolteu,  quan tenim aigua en un embut.

Amb una mà marca un lloc
alt i amb l’altra un lloc
baix.

195. Alumne: Filtració.
196. Montse: Filtra-. Infiltració. In-fil-
tra-ció. Filtració o infiltració. Filtració
també està bé. A veure,[ ]  Quin més?
Quin més se us acut? Digues.

Escriu a la pissarra (p)

Mira el rellotge.

(p)Una possible resposta: “EL CICLE DE
L’AIGUA”

197. Alumne: De la font al riu.
198. Montse. De la font al riu, com ho
hem posat? Aigua de la font al riu.
Com es diu això?

Mira la pissarra. Escriu a
la pissarra (q)

(q)
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

Canvis
evaporació

A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió A. rius

A. riu A. subterràniaInfiltració

Canvis
evaporació

A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
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199. Alumne: Circulació superficial.
200. Montse: Circulació superficial. Escriu damunt de la

fletxa (r)
®
Una possible resposta: “EL CICLE DE L’AIGUA”

201. Alumne. Del mar a las nubes.
202. Montse. A veure,  del mar als
núvols ja ho hem posat.

Senyala un lloc de la
pissarra.

203. Alumne: dels núvols al riu.
204. Montse: Dels núvols al riu. Com
es dirà? [ ].
205. Alumne: Condensació.
206. Montse:  No, quan cau com en
diem? Com en diem de l’aigua que
cau?

Mira directament a
l’alumne que ho ha dit.
Mou la mà dreta de dalt
a baix verticalment
repetidament. (pluja)

207. Alumne: Pluja

Canvis
evaporació

A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial
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208. Montse: Pluja o precipitació. A
veure,  de l’aigua del núvol a l’aigua
del riu, d’això se’n diu pre-ci- pi- tació.
A veure. Què queda ara.  Mireu si us
plau. ei! A veure, Jenifer, Jenifer, de
totes les aigües que hem vist abans que
hi havia en el dibuix, n’hi ha alguna
que no l’haguem posat aquí? Mireu tots
el dibuix si-us-plau [ ].

Esborra la part de dalt de
la pissarra i escriu.

S’arremanga la màniga
de la camisa.

209. Alumnes: Murmuris i comentaris.
210. Montse:  A veure, tothom que miri
el dibuix. A veure, a veure.

Estira el dit índex en
direcció a una alumna.

211. Jenifer: del bosc.
212. Montse: A veure, del bosc, no
l’hem dit.  Què passa amb els arbres?
D’on treuen l’aigua i on la porten?
213. Alumne: Subterrània.
214. Montse: Subterrània o superficial
de la pluja, no? De l’aigua superficial. I
on la porten? En que la transformen?
Circula per les plantes i després que
passa? Surt. D’això se’n diu Trans-pi-
ra-ció. Què és molt complicat. A
veure?

Passa la mà dreta plana
per damunt de
l’esquerra.
 Fa pujar les mans
verticalment cap amunt.

215. Alumne: ah, sí?

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial

A. núvols A. riu
precipitació
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216. Montse: A veure què posarem.
Aigua superficial, què posarem? Què
poso? [Dubta el que escriure posa
només A. fa gestos circulars amb la ma
en senyal de dubte i s’adreça als
alumnes] de la pluja o superficial ho
entendreu? Aigua superficial on va? A
l’aigua de l’atmosfera, eh?. A veure,
aquest és el canvi que segurament
vosaltres desconeixeu més. Això es diu
trans-pi-ra-ció  dels vegetals o dels
arbres.

Va cap a la pissarra.
Escriu només una lletra.
Fa gestos circulars amb
les mans. S’adreça a
l’alumnat.
Escriu a la pissarra.(s),
entre parèntesi escriu
vapor.

Escriu damunt de la
fletxa.(t)

(s)

(t)

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial

A. núvols A. riu
precipitació

A. superficial A. atmosfera (vapor)

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial

A. núvols A. riu
precipitació

A. superficial A. atmosfera (vapor)

Transpiració
vegetals
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217. Alumne: La fotosíntesi. Torna el dibuix a
l’alumna.

218. Montse: no, no és la fotosíntesi.
Eh que les plantes, eh què quan teniu
un ram de flors a casa i heu posat
aigua, l’aigua va baixant perquè xucla
per la tija i s’evapora. Això se’n diu
transpiració. N’hi ha algun altre de
canvi? [ ]. Ho entens això o no? Ara,  a
veure, ara, en aquest dibuix que teniu
vosaltres,  cada un d’aquests canvis el
podríeu representar amb una fletxa? I a
sobre de la fletxa hi podríeu posar el
nom de manera que quedes clar? Doncs
va. [ ].  A veure aneu posant si-us-plau,
eh, aneu posant tots aquells canvis aquí
a sobre.

Mou les mans
verticalment de manera
ascendent i descendent.
Es mira el rellotge.
Agafa el dibuix d’una
alumna i el mostra a la
resta.

219. Alumne: Y el que los tenga
puestos.
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220. Montse: Doncs els que ja ho heu
fet aquí ho copieu en el full, els que no
ho han fet aquí ho fan. Va!. [ ] A veure,
a veure…. Espera. A veure. Un
moment.  Jonathan , A veure, a veure,
[molt soroll]  hi ha hagut gent que ha
dibuixat els núvols, ha dibuixat l’aigua
subterrània, d’acord o no? Però ara
nosaltres el que volem és representar en
el dibuix, per exemple, quan l’aigua del
mar va cap al núvols o cap a
l’atmosfera com n’hi direm a això?
Evaporació. Què farem? Una fletxa (1)
i hi posarem evaporació (2). Del mar…
Aquí hi haurà el mar. (3) I aquí què hi
haurà? Els núvols (4). O enteneu o no?
A veure, poseu tot els canvis que hem
posat aquí en el dibuix si-us –plau. De
manera… [un alumne li fa una
pregunta] Ara vindré, un moment que
des d’aquí no ho veig.  A veure,
Jonathan, posa’t bé i copia’l de la
llibreta, també, corre.

Torna el dibuix a
l’alumna.
Mou la mà oberta
horitzontalment de
davant en darrera
(calma) i s’acosta el dit
índex verticalment a la
boca.

Fa un dibuix a la
pissarra.

Senyala l’escrit de la
pissarra.

S’acosta el dit índex a
l’ull.
Estira el dit índex en
direcció a un alumne.
Indica a un alumne que
es tombi.

1

evaporació

2

evaporació

mar

3

evaporació

mar

4

evaporació
A. mar A. núvols

Circulació superficial
A. riu A. mar

Geleres
(neu)

fusió
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial

A. núvols A. riu
precipitació

A. superficial A. atmosfera (vapor)

Transpiració
vegetals

evaporació

mar



        571

SEGMENT 1.6. Treball personal. Identificació i representació dels canvis (31.20 -  38)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
221. Jonathan: Ya está copiado de la
libreta.

222. Lola: Perquè desprès t’encarregaré
una altra cosa [els alumnes comencen a
treballar i la professora va passant per les
taules ajudant als alumnes]

Els alumnes comencen a
treballar i la professora
va passant per les taules

evaporaci
A. mar A. núvols

Circulació
A. A. mar

Geleres fus
A. rius

A. riu A. subterrània

Infiltració

A. font A. riu
Circulació superficial

A. núvols A. riu
precipitació

A. superficial A. atmosfera (vapor)

Transpiració

evaporació

mar
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va passant per les taules
ajudant als alumnes.

223. Lola:  A veure, que ja ho teniu tot fet?
224. Alumnes: No
225. Lola: Feu-ho en llapis primer perquè
pugueu esborrar. [ ] A veure, eh que teniu,
eh que tothom té bolígrafs de tots colors?[
] [ els alumnes aixequen el to de veu i dos
d’ells aprofiten per fer preguntes sobre el
dibuix a la professora]

Els alumnes continuen
treballant.
Es mira el rellotge.

226. Lola:  A veure, vale? Atenció un
moment. A veure, Anem a veure. Ivan, per
favor [ ]. Quan heu intentat fer això, quines
persones han tingut algun dubte a l’hora de
posar alguna fletxa? Quin ha sigut el que
us ha costat més posar? A veure, quina?
227. Alumne: L’aigua superficial a
l’atmosfera.
228. Lola: De l’aigua superficial a
l’atmosfera. Víctor. Tu has posat una fletxa
que vagi de l’aigua superficial a
l’atmosfera?

Va cap a la pissarra.
Puja la mà dreta
verticalment.

229. Víctor: Pero yo no lo entiendo, la
atmosfera donde la pones?
230. Lola: L’atmosfera, què és? Agafa el full d’una

alumna i l’ensenya.
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231. Alumnes: El aire
232. Lola: És tot Per tant totes les fletxes
que vagin de qualsevol lloc en amunt, no?
La superficial, què és? Jaume?

Assenyalant la part
superior del dibuix
corresponent al cel.
Fa gestos ascendents
damunt el dibuix.

233. Alumna: els arbres.
234. Lola: No. L’aigua superficial. Jordi,
l’aigua superficial quina és? [ ] L’aigua
superficial. Què vol dir superficial? Que va
per on?
235. Alumne: Por la superfície
236. Lola  Per la superfície. Per qualsevol
lloc. Quan acaba de ploure per on va
l’aigua? Per molts llocs,  el riu. Agafa un
riu. [puja el to de veu dels alumnes] A
veure, ei. Francesc. A veure. Tothom ha
sabut on ficar la infiltració?

Arronsa les espatlles
amb obvietat
Fa amb les mans gestos
descendents verticals
(pluja).
Esten les mans marcant
una extensió àmplia.

237. Alumnes: Sí. Del riu a l’aigua
subterrània.
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SEGMENT 1.7. Per què parlem de cicle?.  Encadenament de canvis. (38 - 48)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
238. Lola: Val. A veure. Ara atenció si-
us-plau. Ei [ ]. A veure. L’altre dia,
Carme, Carme, l’altre dia en les
preguntes que us vam fer, hi havia una
pregunta que deia: Què vol dir que
sigui un cicle?. Què vol dir que sigui
un cicle? A veure. En aquest dibuix
que teniu, podeu seguir l’aigua amb el
dit i anar fent… Que surt d’un lloc i
torna al mateix lloc?

Agafa el dibuix d’una
alumna i l’assenyala.
Fa un cercle damunt el
dibuix

239. Alumnes: Sí.
240. Lola; A veure, Carme. Un moment.
Que ho faci la Carme i després ho farà un
altre… Carme ves seguint l’aigua fins que
torni al mateix lloc [assenyalant amb el dit
i movent-lo]. Va comença.. Jonathan, és la
Carme. Digues. A veure, digues. Calleu.
Digues. Espera, espera’t un moment  . A
veure, digues Carme.

Estira el dit índex en
direcció a una alumna.

S’acosta el dit  índex
verticalment als llavis.

241. Carme: Diles que se callen.
242. Lola: Digues.
243. Carme: Del mar, als núvols, dels
núvols a l’aigua gelada, de l’aigua gelada a
la font, de la font al riu, del riu a l’aigua

Mentre parla ressegueix
amb el dit els llocs on està
l’aigua.
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subterrània, de l’aigua subterrània al llac,
del llac al mar i del mar al núvol.
244. Lola: Per tant hem tancat el cicle.
A veure, Manel, ai Manel, Javier, en
sabries fer un que sigui diferent al seu,
de cicle.  Jeni, per favor. Va. Ara sí, un
moment. A veure, perquè tothom té veu
i es pugui sentir qui parla, mentre ell ho
dicta jo ho aniré apuntant a la pissarra i
posaré fletxes d’un lloc a l’altre. A
veure, Xavier. Comença. Vosaltres ho
copieu a la llibreta. Calleu. [ ]. A veure.
Vale?. Jonathan, agafa un full i apunta .
En aquest no, a la llibreta. A veure,
Xavier comença. Els demés copieu,
digues. [La intervenció és
contínuament interrompuda per les
veus dels seus companys, als que la
Lola fa callar contínuament]

Comença a esborrar la
pissarra.
Fent senyal de pausa
amb les mans.
Fa gestos ascendents i
descendents (fletxes)

Pica de mans per atreure
l’atenció dels alumnes.
Fa el gest d’escriure a
l’aire.

245. Javier: Del mar al núvol, del núvol
a la muntanya, de la muntanya al llac,
del llac al riu i del riu al mar.

muntanya

llac

riu

  mar núvol
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246. Molt bé, ara bé…
247. Alumnes: Ara jo, ara jo….
248. Un moment, Jonathan, ja que tens
tantes ganes de parlar, ara em dius quin
canvi haig de posar sobre la fletxa. Va. Del
mar al núvol quin canvi s´ha de donar?
249. Jonathan: Evaporació.
250. Lola: Evaporació. Feu-ho d’un
altre color. Els canvis els apunteu d’un
altre color. Si-us-plau. Evaporació. A
veure, Jonathan, continua, del núvol a
la muntanya, quin canvi?, com es diu?

251. Jonathan: Fusió.
252. Lola: No. Aixeca la mà amunt i fa el

gest de baixar.
253. Jonathan: Precipitació.
254.Lola: Precipitació. A veure, de la
muntanya… al llac.

255. Jonathan: Circulació

riu
muntanya

llac

  mar núvol

Evaporació

riu

muntanya

llac

  mar núvol

Evaporació

Precipitació
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256. Lola: Circulació de quin tipus?
257. Jonathan: Superficial.
258. Lola: Superficial.

259. Jonathan: Del lago al río lo
mismo.
260. Lola: El mateix.
I del riu al mar?

261. Alumnes: El mateix.

riu
muntanya

llac

  mar núvol

Evaporació

Precipitació

Circulació
superficial

riu
muntanya

llac

  mar núvol

Evaporació

Precipitació

Circulació
superficialCirculació

superficial
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262. Lola:  A veure, ara tothom… un
moment, a veure, abans de dictar-lo,
que me’l dictareu a la pissarra, feu…eh
que ho hem fet així sense necessitat de
fer dibuix?

Arronsa les espatlles

263. Alumnes: Sí.

264 Lola: El feu, en a la vostra llibreta.
Però que hi hagi l’aigua subterrània.
Partiu [dubta] comenceu, per aigua
subterrània. Feu un cicle d’aquests, a la
llibreta, sense dibuixos, posant aigua
subterrània.
265. Alumne: I amb els canvis també?
266. Lola: Clar. Després m’ho dictareu.
Ara ho feu vosaltres
267. Alumne: Que tiene que empezar, por
el agua subterranea.
268. Lola: Si. Jonathan. Comença per
l’aigua subterrània corre. Silenci. Aigua
subterrània.  i ara cadascú que el continuï.
Ara, atenció a aquí. On és que a vegades
surt l’aigua subterrània?

Comença a esborrar la
pissarra.

Aigua subterrània

269. Alumnes: A les fonts
270. Lola: A les fonts, no?

riu

muntanya

llac

  mar núvol

Evaporació

Precipitació

Circulació
superficialCirculació

superficial

Circulació
superficial
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SEGMENT 1.8.  Hi ha molts cicles diferents. (48- 52.44)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
271.Lola: A veure. A veure. Si-us-plau.,
com que  cicles d’aquests ni poden haver
molts de diferents, perquè l’aigua segueix
el camí de moltes maneres diferents. Jo de
moment, en seguiré un. No vol dir que els
altres estiguin malament. D’acord o no?
Potser que estiguin bé. L’únic que no es
pot fer és fer canvis a la inversa,  jo no puc
dir que l’aigua va del núvol [ ] ai, no puc
dir que va del …[dubta] núvol al mar, sí i
del mar al núvol? També. Però no puc dir
que va del gel, per exemple, al vapor
directament. Primer passa a aigua, si o no?
A veure, Raúl, [ ] digues el primer que has
posat tu després d’aigua subterrània. Els
demés callen i si algú ha posat una cosa
diferent després me la diu. A veure, digues.

Mira el rellotge.
Pica de mans.

Indica la pissarra.

Fa  moviments ascendents
i descendents.

Estira el dit índex en
direcció a un alumne.

Aigua subterrània

272. Raul: De l’aigua subterrània al riu
273. Lola: De l’aigua subterrània al riu
Algú ha posat alguna altra cosa?. A veure,
Dani.

Fa una fletxa i escriu a la
pissarra.
Estira el dit índex en
direcció a un alumne.

274. . Dani: A una font

Aigua subterrània

riu
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275. Lola: A una font. Molt bé. A
una font. A on més? Jo he vist algú que
no posava ni al riu ni a la font.

Fa una fletxa i escriu a
la pissarra.
Estira el dit en direcció a
un alumne.

276.  Alumne: Al mar
277. Lola: Al mar . Hi ha hagut gent
que ha posat aigua subterrània directa
al mar,  i està bé, perquè a vegades al
mar hi van a parar betes d’aigua…
dolça. D’acord o no? Per sota. A veure,
Francesc què has posat tu, a la font, al
riu o al mar? Què has fet  l’aigua
subterrània a on?

Fa una fletxa i escriu a
la pissarra.

Estira el dit en direcció a
un alumne.

278. . Francesc: A la font
279. Lola: A la font. I després de la
font?
280. . Francesc: Al riu.
281. Lola: Al riu. Per tant si això és
un riu i el riu també va al mar . Això és
un mar ben gran [esborra on ha escrit
mar i ho torna a escriure més gran]
Podem fer això?  Podem fer això? És
correcte fer això?

Esborra una part. Fa una
fletxa. Escriu a la
pissarra i fa més fletxes.

282. Alumnes: No

Aigua subterrània

riufont

Aigua subterrània

riufont
mar

Aigua subterrània

riufont

mar
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283. Lola: No? Per què no?  No pot
ser que de l’aigua de la font vagi al riu?
[ murmuris]. A veure, del riu on va?
[molts murmuris i  comentaris] mar.
Ara també, esteu d’acord amb això?
Tothom ho veu clar?  És a dir, pot ser
que hi hagi aigua subterrània que surti
per una font i aquesta font l’aigua al
final vagi a parar a un riu, pot ser que
aquesta font torni al riu, o que vagi al
mar. [senyala cada possibilitat en el
dibuix] Ho veieu?

Esborra una fletxa i en
fa una de nova.

Va senyalant a la
pissarra el que va dient.

284. Manel: O sea, que si el agua
sale de la fuente i va al riu, del riu
vuelve a la font?
285.  Lola: Ei, no. El que podria
passar és… a veure, Manuel Torna a
dir-ho això. Calleu. Digues la pregunta
a poc a poc.

S’acosta el dit índex
verticalment als llavis.

286. . Manuel: Que si una fuente va a
parar al riu, si despues el riu este puede
llevarla otra vez a la fuente?
287. .Lola: A veure, tu creus que . A
veure, una cosa que encara no hem vist,
sempre l’aigua d’una font o d’un riu
sempre va cap a baix, no?  pot ser que
trobem l’aigua d’una font, que aquesta font
porti l’aigua cap a un riu i  aquest riu
podria ser que s’evapores, podria ser. Ara,
el més fàcil és que l’aigua d’aquell riu que
tendeix a anar cap a baix, vagi a parar al

Va cap al centre de la
classe.
Fa moviments descendents
inclinats.

Fa moviments ascendents
verticals.

mar

Aigua subterrània

riufont
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mar. Què part d’aquesta aigua s’evapori i
torni a formar la font?. Directament, no.
Ho veus o no? Ho entens o no?. Si aquesta
font dóna l’aigua al riu per què és? perquè
l’aigua deu anar cap a baix. Demà ho
veurem. A veure del mar, Ara com
tanquem el cicle? Víctor. Del mar  com
torna l’aigua aquí que és el que no entenien
els grecs. Com torna l’aigua del mar a
l’aigua subterrània?. L’aigua del mar va al
riu directament?

Gestos ascendents
verticals.

Va de nou cap a la
pissarra.

Senyala on ha escrit aigua
subterrània.

288.  Alumne. No a las nubes.
289. .Lola: Dels núvols. I dels núvols? Fa una fletxa i escriu.

290. . Alumne: al riu
291. . Lola: Dels núvols al riu. Dubta. Fa una fletxa i

escriu.

292. Alumne: del riu a l’aigua

mar

Aigua subterrània

riufont

núvols

mar

Aigua subterrània

riufont

núvols

riu
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subterrània.
293. Lola: i del riu a les aigües
subterrànies. Vale, ei!, ei [ ] per demà,
ei apunteu a l’agenda per demà toca
classes, eh. Per demà, a última hora del
matí.[ ] A veure. Acabar, fer en net, vol
dir pintar, posar les fletxes, fer en net,
el cicle de l’aigua, en el full aquest. Fer
en net el cicle de l’aigua.

Fa una fletxa.
Mira el rellotge.
Fa el gest d’escriure.
Agafa el dibuix i el
mostra.
Mou el full endavant i
enrera.

294. Alumne.: Ho sigui pintar?
295. Lola: Aquest dibuix el podeu
pintar, ficar les fletxes ben fetes, posar
els noms ben posats, a veure, me
l’haureu d’entregar, aquest mateix.
Per demà acabar en net el full, el dibuix
del cicle de l’aigua. Els alumnes
recullen  i sona el timbre.

Mou el dibuix endavant
i enrera.

mar

Aigua subterrània

riufont

núvols

riu
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SEGMENT 2.1. Dificultats en la identificació i la representació dels canvis en el cicle de l’aigua (0 – 6)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
1. Lola: A veure… quan heu intentat, quan
heu intentat a sobre d’aquest dibuix [Va cap
a la pissarra] fer el que us vaig demanar ahir
que era posar les fletxes dels canvis que
passaven d’un lloc a l’altre de l’aigua i posar
els diferents noms.  Hi ha hagut algú que ha
tingut alguna dificultat?.

*Assenyala el dibuix que
hi ha a la pissarra.

*fa un gest ascendent del
mar en amunt

2. Alumne: Sí, Jo.
3. Lola: A veure, Espereu. Però avui al fer-
ho en net a vegades quan s’intenta fer les
coses més ben fetes* a poc a poc a casa se’n
adona de que hi ha alguna cosa que no ha
acabat d’entendre, o que queda alguna cosa
que no està clara…. A veure, digues Adri.*
[Se senten murmuris dels alumnes] Espera,
espera´t un moment.*  A veure, què estàs
fent?, què estàs fent? Obre la carpeta i treu el
dibuix. [Tu tens el dibuix o no?

*Fa un senyal de a poc a
poc amb les mans.

*Assenyala a una alumna
amb el dit.
*S’acosta  el dit índex
verticalment als llavis.
*Actitud d’espera.
* S’adreça a un alumne.
Actitud d’espera.
 *S’adreça a un alumne.

4. Alumne: No.
5. Lola: [Va cap a la taula i agafa un full i li
dóna a l’alumne i torna cap a la pissarra]
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[Ambient de classe molt silenciós]. A veure,
tothom ha intentat completar el cicle en el
dibuix*   Aleshores, Dani. El Dani quasi no
té veu  per tant o calleu o no se sentirà. Quin
ha sigut el dubte que has tingut?

*Fa un gest circular amb
els braços senyalant el
dibuix de la pissarra.

6. Dani: La fusió.
7. Lola: La fusió, que no has sabut on posar-
la.* Clar, algú ha posat una fletxa,… Perquè
la fusió és un canvi, eh? Algú ha posat una
fletxa entre dos lloc i ha posat fusió?.* Val,
per exemple, Esther, on l’has posat? Entre
què i què?*

* afirma amb el cap.
*Aixeca els dos braços i fa
un espai entre dos dits.
Els alumnes aixequen la
mà.

8. Esther: Entre la neu de la muntanya i el
riu.
9. Lola: Entre la muntanya, per exemple
aquesta d’aquí? *

*Senyala la muntanya del
dibuix

10. Esther: Sí
11. Lola: Aquí hi havia neu, aquí hi ha una
mica de neu. Així? .I què has fet, el riu, una
fletxa al riu . I aquí has posat fusió. Estem
d’acord? Pot ser que algú…

Dibuixa neu al cim d’una muntanya.
Dibuixa una fletxa des del cim de la
muntanya cap al riu.

Escriu “fusió” damunt la fletxa.

12. Alumne: Jo he posat al llac.
13. Alumne: Sí, i jo.
14. Lola: A veure, podria ser… D’aquí a
aquí.* també estaria bé. D’acord? Ho veus
Dani, o no?.*   Tu tenies una altra pregunta
per fer, o era d’un altre tema, que no era

* Fa una línia invisible del
cim nevat fins el llac
* Senyala a un alumne del
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d’això? Alex!. final de la classe.
15. Alex: Era d’un altre tema.
16. Lola: Era d’una altra cosa, val. A veure,
tothom ha posat els altres canvis? *. Raul, on
has posat evaporació tu?

* Senyala amb el dit a un
alumne.

17. Raul: Evaporació …. Del mar a… als…
núvols.
18. Lola: Del mar * als núvols *. Els núvols
on els has dibuixat?

* senyala el mar de la
pissarra
* amb el dit senyala cap al
cel

19. Raul: A dalt.
20. Lola: A dalt,  a sobre del mar o a sobre
de les muntanyes *

* amb les mans senyala un
lloc i l’altre

21. Raul: A sobre del mar… i un a sobre la
muntanya.
22. Lola:  Aquí… i un també aquí. Llavors la
fletxa com l’has posada?

Dibuixa un núvol a sobre el mar i un
altre a sobre les muntanyes.

23. Raul: Del mar al núvol.
24. Lola: Del mar, cap aquí, aixis? D’acord,
o no?. A veure, quan fem aquests dibuixos
tothom té clar que quan posem una fletxa,
aquí * no es posa fletxa, només es posa en
un cantó i que això vol dir que l’aigua va
d’aquí * a aquí *. Això queda clar, quan fem
un dibuix d’aquests? Eh? Per tant i ara aquí
que posaríem  *

*senyala l’extrem de la
fletxa que surt del mar
*senyala el mar
*senyala el núvol.

Dibuixa una fletxa del mar al núvol.
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que posaríem  * *senyala el mig de la
fletxa

25. Alumnes: Evaporació.
26. Lola: * Podríem posar aquesta fletxa,
algú ha posat aquesta fletxa en algun altre
lloc?

Els alumnes aixequen la
mà. La Lola senyala amb
el cap a una alumna.

Escriu evaporació al mig de la fletxa.

27. Alumne: A l’altre núvol. Del riu a l’altre
núvol *

*fa amb la mà un gest
ascendent

28. Lola: Es a dir que tanta evaporació hi ha
aquí * com aquí * . És veritat això o no?

* senyala la zona del mar.

* dibuixa una fletxa del riu al núvol que
ha dibuixat sobre la muntanya.

29. Alumne: Sí.
30. Alumne: No.
31. Lola: Qui té dubtes? Víctor! No ho veus
clar? * *La professora es rasca el

cap.
32. Víctor: No.
33. Lola: Per què no?
34. Víctor: Perquè l’aigua agafa més vapor,
que… no, ai més evaporació que no en el riu
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35. LOLA: DEL MAR AGAFA MÉS
EVAPORACIÓ QUE LA DEL RIU. PERÒ, A
VEURE, ALGÚ SE N’HA DONAT ALGUN
COP A L’ESTIU QUE HA PLOGUT I QUE
DESPRÉS DE PLOURE DEL TERRA I DE
TOT SURT MOLT VAPOR D’AIGUA. * EH,
I PER TANT QUAN FA MOLTA CALOR ….
* * . ÉS VERITAT, TÉ RAÓ EL VÍCTOR EN
QUE SURT MOLT MÉS VAPOR D’AQUÍ*
QUE D’AQUÍ * NO? PERQUÈ COM HI
HA MOLTA MÉS AIGUA SE’N EVAPORA
MÉS PERÒ DE TOTES MANERES AQUÍ
TAMBÉ PODRÍEM POSAR * A VEURE,
QUIN ALTRE CANVI HAS POSAT? TU,
FITÓ., QUÈ NO SIGUI, JORDI, NI
EVAPORACIÓ NI FUSIÓ? *

*mou les mans de baix a
dalt verticalment.
*fa gest ascendents i
descendents amb els
palmells de la mà cap
amunt.
*Assenteix amb el cap.
*senyala el mar
*senyala el riu

*senyala el dibuix

* escriu evaporació a la fletxa que va del
riu al núvol.
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SEGMENT 2.2. Identificació i representació de més canvis (6-13)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT A LA PISSARRA
36. Jordi Fitó: Congelació.
37. Lola: Com?
38. Jordi Fitó: Congelació.
39. Lola: Congelació, * on l’has posat això? *es rasca el cap
40. Jordi Fitó: [ ] … a la neu.
41. Lola: A la neu. * la professora escolta amb

atenció.
42. Jordi Fitó. Del núvol quan cau la neu.
43. Lola: Al núvol quan cau a la neu. Aquí
hi ha un problema que no vam parlar-ne
ahir. A veure, en Jordi se n’ha adonat
d’aquest problema. A veure si algú més se
n’ha adonat…A veure, si nosaltres tenim
aquí evaporació * em seguiu? Aquí hi ha
vapor d’aigua per tant * D’acord o no?…. I
del vapor d’aigua, després aquest vapor
d’aigua quin camí segueix? * A veure,
Manel? * Quin camí segueix? Ai Manel*
Xavier,* sempre m’equivoco. Xavier, quin
camí segueix?…. Si jo ara estic aquí* aquí
hi ha vapor a dintre el núvol? Poso vapor
aquí?

*senyala la fletxa que surt
del mar.
*senyala l’extrem de la
fletxa que toca al núvol
*mou les mans des del
núvol cap a les muntanyes.
* estira el dit índex cap un
alumne
* estira el dit índex cap un
alumne
* senyala el núvol
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*Escriu vapor dins el núvol
44. Xavier: Sí
45. Lola: Esteu d’acord amb això?
46. Alumnes: Sí

47. Lola: I ara on va aquest vapor? [  ]. Què
li passa en aquest vapor? * *estén les mans cap

endavant.
48. Alumne: Que… Que es condensa.
49. Lola: Que es condensa. Que en vam
parlar ahir de la condensació?

*mou el cap de dalt a baix

50. Alumnes: No
51. Lola: Que algú ho ha posat en el seu
esquema? [assenyalant cap avall]
52. Alumnes: No
53. Alfons: Sí
54. Lola: Sí?* Alfons, ho has posat tu? On
ho has posat?

*estira el dit índex en
direcció a un alumne.

55. Alfons: Al núvol
56. Lola: A dintre del núvol? Molt bé.
[interrupció deguda a l’entrada d’algú que
busca a un alumne]
57. Lola: A veure, Alfons. On has posat
condensació? A dintre del núvol? I què
passa, de vapor a què?
58. Alfons: De vapor a aigua.
59. Lola: De vapor a aigua. Per tant, aquest
canvi, que és un canvi molt important, ens
el vam deixar. Perquè de vapor ha de passar
a aigua * perquè puguem posar a això
d’aquí és la condensació.
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*dibuixa una fletxa, dins el núvol, que
surt de vapor i a l’extrem escriu aigua

*escriu sobre la fletxa condensació.

60. Alumne: Jo he posat aquí…
61. Lola: Com?
62. Alumne: ...
63. Lola: Ara atenció aquí, perquè ara
veurem [  ]. Perquè ens interessa aclarir
això? Perquè ara veurem qui és qui provoca
aquests canvis. Llavorens, Jordi * on
posaríem [ ]… si ara posem aquí
condensació * de l’aigua…

*estira el dit índex en
direcció a un alumne.
*assenyalant a la pissarra

64. Jordi: A buscar un altre núvol.
65. Lola:  A buscar un altre núvol. I a on
l’hem de posar? Al núvol d’aquí dalt.* Què
hauríem de posar? * vapor a aigua i  que
aquí? neu., no?  I com seria aquest canvi?
Jordi!. Com es diria aquest canvi? De
l’aigua a la neu? [ ] D’aigua * a neu? [ ].
D’aigua a …..

*senyala el núvol de dalt de
la muntanya
*assenyala un altre núvol.
* mou les mans  d’un lloc a
un altre

Fa dues fletxes

* escriu dins el núvol

66. Alumnes:[Silenci]
67. Lola: A veure l’aigua és líquida i passa
a la neu, què com és la neu?*

* mou les mans  d’un lloc a
un altre

68. Alumnes: Sòlida.

vapor aigua neu
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69. Lola: Sòlida, no?
70. Alumne: Solidificació.
71. Lola: Solidificació.* Aquí seria
condensació * i aquí seria so-li-di-fi-ca-
ció*. Ho veieu o no?[  ]. S’entén això una
mica, eh? Que no ho vam apuntar l’altre dia
i també hi intervé, val? I ara, precipitació,
on la posaríem? A veure, Natàlia *  Has
posat precipitació tu?

* mou el cap de dalt a baix
i escriu a la pissarra

* estira el dit índex en
direcció a una alumna

*escriu condensació damunt la fletxa
que va d’aigua a vapor

* escriu damunt soli damunt la fletxa
que va d’aigua a neu.

72. Natàlia: [ ] * No *Mira atentament el seu
full.

73. Lola: No has posat precipitació tu.
Espera’t.  A veure Thaís, has posat
precipitació tu? *

*estira el dit índex en
direcció a una alumna.

74. Thais: Sí,  del núvol al riu.
75. Lola: Molt bé. Del núvol al riu. [ Cap
aquí* pre-ci-pi-ta-ció. A veure, del núvol al
riu precipitació. Podria haver-hi alguna altra
fletxa de precipitació?  Francesc* [ ] En
podríem posar una altra? * estira el dit índex en

direcció a un alumne

*Fa una fletxa del núvol de sobre la
muntanya fins al riu
*ho diu quan fa la punta de la fletxa
damunt el riu

 escriu al mig de la fletxa
“precipitació”

76. Francesc: Sí

vapor aigua neu
condensació

vapor aigua neu
condensació soli
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77. Lola: A on? [  ]. Francesc [amb to
d’avís]  Ves copiant les fletxes, tu, noi, eh?
Si no les tens. [Torna al to de veu normal]
On podríem posar una altra de precipitació?
A veure Ester* Ester*

* estira el dit índex en
direcció a un alumne

78. Ester: Vull dir una altra cosa.
79. Lola: Vols dir una altra cosa. Lola, on
podríem posar una altra de precipitació?
80. Lola: Del núvol al mar.
81. Lola: Del núvol al mar. Sí o no? [ ]
Com?
82. Alumne:  a l’aigua subterrània.
83. Lola: Del núvol a l’aigua subterrània, a
veure [ ] De moment posem aquí *  del
núvol al mar, també ho podem posar així * i
serà precipitació. A veure, quan diem
precipitació volem dir quan cau l’aigua * de
pluja. D’acord o no? [  ]

*dubta d’on posar-ho i fa
l’aclariment perquè la fletxa
no surt ben bé del núvol
*mou les mans verticalment
de dalt a baix

* fa una fletxa des del núvol de damunt
del mar- des del costat perquè sota el
núvol ja hi ha la fletxa d’evaporació- al
mar

escriu damunt la fletxa “precipitació”

84. Alumne: Jo he posat a les muntanyes
l’aigua que cau.
85. Lola: Que cau també. Però està bé aquí
*  està bé aquí * està bé aquí * està bé a tot
arreu. Plou a tot arreu, sí o no? [  ] Val?.
Val?.* Què anaves a dir tu ara?. Després
resoldrem el problema del Raul. Va.

*senyala el mar
*senyala el riu
*senyala les muntanyes
* estira el dit índex en
direcció a un alumne
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86. Alumne: La infiltració.
87. Lola: La infiltració, on l’has posada tu
la infiltració?
88. Alumne: Del riu a l’aigua subterrània
89. Lola: I com ho has fet això? [va cap a la
pissarra]. Aquí per exemple? *

*Senyala un punt del dibuix

90. Alumne: No aquí no, en el riu aquest.
91. Lola: En el riu aquest * *senyala on hi ha el riu

92. Alumne: Sí.
93. Lola: Val, em deixeu posar-ho aquí?
Perquè, Mireu, fem-m’ho així * i posem In-
filtració * Val? Atenció aquí. Jonatan…,
Jonatan… Em vols explicar ara, si us plau
mirant aquest dibuix , estigues atent. Tenim
infiltració. Ara l’aigua que estava aquí dalt
* ha passat aquí sota * d’acord o no? I aquí
tenim aigua *. Aquesta l’hauríem de pintar
també de color …blau, perquè és aigua, no?
Com podria sortir, Jonatan? [ ] Com podria
ser que aquesta aigua sortís?

*mou el dit índex de dat a
baix
*senyala en el dibuix
*senyala un lloc al dibuix *dibuixa una fletxa cap a baix

*Escriu “infiltració”
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*fa unes línies indicant l’aigua
subterrània.

94. Jonatan: En una font.
95. Lola: En una font. Què ha de passar
perquè hi hagi una font i surti aigua? * [  ]
Per exemple, us sembla que això d’aquí *
aquí hi podria haver una font? *

*Va traçant línies
imaginàries des de la fletxa
on posa infiltració cap a
baix en direcció al mar

*dibuixa més forta l’aigua subterrània i
la fa arribar fins que talla amb el perfil
de la muntanya
*marca on talla l’aigua subterrània el
perfil

96. Alumnes: Sí
97. Lola: Ho veieu? Eh? S’ha infiltrat
l’aigua * ha anat per sota , però arriba un
moment en que com aquí * hi ha la
muntanya una mica tallada surt l’aigua i
això és el que en diem una [  ] font. D’acord
o no?. Ho veieu això? [  ]. [Els alumnes no
contesten]. Jordi *. Com has dibuixat tu
l’aigua subterrània? [ ]. També està bé si
l’heu dibuixada aquí sota *

*fa un gest descendent
paral•lel a la fletxa
d’infiltració.
*ressegueix amb el dit el
curs d’aigua subterrània que
ha dibuixat
*gestos acompanyant totes
les accions que diu
*estira el dit índex en
direcció a un alumne
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*senyala sota el riu, al lloc
on li havia dit l’alumne que
l’havia col•locada]

98. Alumne: Yo la he dibujado por todo
abajo.
99. Alumnes: Comentaris varis.
100. Lola: Com? Val, però l’aigua
subterrània l’has posada aquí sota?*

*Senyala el lloc on l’ha
posada ella

101. Alumne: Jo no, jo la he posat a sota el
mar.
102. Lola: A sota el mar, vale. Però si la
poseu a sota el mar representa que per aquí
sota* va a parar al… mar. També pot passar
això. D’acord? També pot passar. Digues?

*senyala la part del perfil
del dibuix

103. Alumne: ...
104. Lola: Sí. No perquè [fluix]. A veure,
un moment  l’únic que.. quina norma ha de
complir l’aigua sempre?… Que puja a
vegades l’aigua? * *fa el gest de cap amunt
105. Alumne: No.
106. Alumne: Sí.
107. Lola: Quan puja?
108. Alumne: Quan s’evapora
109. Lola: * Quan s’evapora. Però
l’aigua… l’aigua que corre per entendren’s
* què puja mai?

*Afirma amb el cap
*fa el gest d’anar cap avall
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110. Alumnes: No
111. Lola: Sempre va d’on ? De dalt a …* *Gesticula de dalt a baix
112. Alumnes: Baix
113. Lola: De dalt a baix. Per tant l’aigua
subterrània l’únic que ha de complir és que
vagi també de dalt a baix.* D’acord o no?
Perquè l’aigua subterrània és líquida, he
explicat que quan s’evapora l’aigua puja
però llavors puja vapor no puja aigua. Val.
A veure. Quedem aquí. Potser que hi hagi
gent que ho hagi acabat més bé que altres
intenteu tenir-ho el més ben acabat i ara ens
falten dues coses. Preguntar: Qui és què
fa… què tot això es mogui. * A veure un
moment, [va cap al dibuix] una altra aigua
faltava que és aquesta d’aquí * Aquí quina
fletxa posarem amunt  *Què va del terra de
l’arbre…?

*gestos superposats al
dibuix marcant camins de la
part més alta a la més baixa

*senyala dos amb els dits
*Fa molts cercles amb les
mans
*senyala on hi ha els arbres

*dibuixa una fletxa des de la base de
l’arbre a través d’ell cap amunt

114. Alumnes: Transpiració.
115. Lola: Transpiració.* escriu “transpiració” al mig de la fletxa

116. Alumne: En falta una altra?
117. Lola: Quina?
118. Alumne:  De la font al riu.
119. Lola:  * *Diu que sí amb el cap
120. Alumne: Circulació superficial.
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SEGMENT 2.3. Agents causals en el cicle de l’aigua (13- 23.34)

PARLA GEST LLENGUATGE VISUAL TEXT ESCRIT
121. Lola: Circulació superficial. Molt bé,
molt bé. I ara atenció. Jo pregunto. Agafeu
el full de paper que vàreu agafar ahir, que
teníeu escrit ahir, el que vam escriure
ahir…
122. Alumne: No me cabe
123. Lola: Si no us hi cap escriviu darrera.

124. Alumne: A darrera d’on?
125. Lola: No a darrera del full d’ahir o en
un altre. [  ]. [Els alumnes van traient els
fulls]. A veure… Jenny si a tu algú et
preguntes [se senten gent parlant] . A veure
[  ]. Mireu, eh que perquè canviï una cosa
de lloc *  o perquè es mogui alguna cosa*
hem de, hem de.., es necessita algú que faci
això.

*indica un lloc i un altre
* fa un cercle a l’aire.

126. Alumnes: Sí
127. Lola: Les coses no es mouen soles, ni
canvien de lloc soles *. Ara hem de buscar [
] Quina és… la causa d’aquests canvis.? *
Apunteu. Una pregunta com a títol. Quina,
quina és… quina és…. * Quina és la causa
o podríem també dir l’origen o entre
cometes dir el motor [llegeix de la pissarra]
Quina és la causa, o l’origen o el motor que
provoca [escriu que provoca s’atura i
s’adreça als alumnes] enteneu o no? els

* indica un lloc i un altre.

* senyala el dibuix de la
pissarra

*escriu a la pissarra

 .

Quina és la causa o origen o “motor”

Quina és la causa o origen o “motor” que
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canvis de l’aigua que provoca [torna a
escriure a la pissarra mentre diu] els canvis
en el cicle de l’aigua.

provoca…

Quina és la causa o origen o “motor” que
provoca els canvis en el cicle de l’aigua?

128. Alex: Menudo título.
129. Lola: Alex, aquest títol tan llarg a lo
millor el pots respondre amb una paraula …
amb un parell de paraules curtes
130. Raul: Sí
131. Lola:. Raul esperat. Qui… Alex, si a tu
algú et digues eh? qui és que fa que l’aigua
* que tot això es vagi movent sense parar,
perquè vosaltres sabeu, tot i que ara fa molt
temps que no plou * que això va passant *
contínuament cada dia, cada dia.  Què és el
que ho fa? Qui és el que ho fa?

* mou la mà oberta de
darrera a davant.
* fa gestos circulars damunt
el dibuix de la pissarra
* senyala cap a la finestra
*moviments circulars molt
exagerats i constants mentre
parla

132. Alumne: La naturaleza.
133. Alumne: Sí hombre.
134. Lola: Però qui de la naturaleza?  * Va.
[  ] Qui? * Estira el dit índex en

direcció a un alumne.
135. Alumnes:  La tierra, el sol,  la neu.
136. Lola: El sol i la neu. A veure Diguem-
ne  primer un.
137. Alumne: El sol.
138. Lola: El sol. Com ho fa el sol?
[ ] Alex. * A veure com?

 * S’acosta el dit índex
verticalment als llavis.

139. Alex: [ ] El sol desfà la neu.
140. Lola: El sol desfà la neu. Que més?
141. Alex: El sol desfà la neu, [ ] de la neu
al riu i del riu al mar i del mar al núvol.
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142. Lola: A veure, ep! és veritat que el sol
desfà la neu, fon la neu. *

143. Alumnes: Sí
144. Lola: A veure, però ara l’Alex ha dit
un altre moviment, un altre canvi, què no sé
si el provoca el sol. A veure, espereu-vos un
moment, jo dic el canvi, a veure QUI és que
fa que l’aigua que està en un lloc *  es
mogui d’aquest lloc? *

* marca un lloc alt
* marca un lloc baix fent un
moviment descendent.

145. Alumne: El aire
146. Alumnes: ...
147. Alumnes: El relieve.
148. Lola: Qui? El relleu.
149. Alumne: La gravetat.
150. Lola: Qui?  La gravetat. Qui és la
gravetat? A veure ei! Miquel. Qui és la
gravetat?
151. Alumnes: ...
152. Lola: Qui és? o què és la gravetat?
153. Alumne: La força de gravetat.
154. Alumne: Una força que atreu les coses.
155. Lola: Una força que atreu les coses.
Què passa, a veure, què passa? Cristina!. La
gravetat… Com explicaries a algú que hi ha
gravetat? [ ] Com ho explicaries a algú que
hi ha gravetat? * [ ]. Què faig jo Cristina?
[exagera el moviment] Què?

* està aguantant el guix
amb dos dits per damunt del
seu cap
* amplifica més el
moviment.

156. Cristina: Aguantes.
157. Lola: Aguanto, si no aguanto això què
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passarà?
158. Alumnes: Caurà
159. Lola: Caurà * . A veure, si jo tinc
aigua i la giro,* tinc una ampolla plena
d’aigua i la* què li passarà a l’aigua?

* acompanya la paraula
amb el gest de baixar el
guix simulant que cau]
* fa gest d’abocar aigua
* fa el gest d’abocar un
recipient

160. Alumnes: Caurà.
161. Lola: Caurà * L’aigua del riu que va
d’aquí* cap a aquí * per què baixa?

*Mou el cap verticalment
de dalt a baix.
* senyala la part alta del
dibuix
* senyala la part baixa
A. 
. Localitza estat inicial i
final de l’aigua

162. Alumnes: Murmuris.
163. Lola: A veure * insinua el gest de posar el

guix per sobre del cap

164. Juny: Perquè hi ha gravetat.
165. Lola: A veure, digues Jeny.
166. Jeny : ...
167. Lola: Però qui és que fa que baixi?  *  * Té un braç aixecat amb el

guix i amb l’altre situat més
avall fa el gest de tibar

168. Alumnes: La gravetat.
169. Lola: La gravetat. Igual que aquesta
força * que fa caure les coses * també fa
caure l’aigua *

* mou de dalt a baix el braç
que tiba
* fa baixar el braç del guix
cap el braç que representa la
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força el guix baixa
verticalment cap a l’altra
mà
* torna a repetir el
moviment però ara el guix
baixa fent un pendent més
suau semblant a un riu que
baixa per una muntanya]

170. Alumne: Y a nosotros también.
171. Lola: Què
172. Alumne: Pero a nosotros también.
173. Lola: Clar, a nosaltres també. Mou el cap verticalment de

dalt a baix.
174. Alumnes: Molts murmuris i
comentaris.
175. Lola: Per tant, ara atenció, ep.    * A
mi no m’hi cap aquí, vosaltres siusplau feu
dues columnes i poseu [ ]
* Canvis . Feu… agafeu el paper i sota de
d’aquest títol  i poseu dues columnes [fa
una ratlla vertical que parteix
aproximadament per la meitat el petit espai
que queda a la pissarra] i poseu [escriu a la
pissarra al capdamunt d’una de les dues
columnes] canvis provocats pel sol i a
l’altra costat canvis provocats per la
gravetat. A veure, quins canvis provoca el
sol…posa’t bé. Quins canvis provoca el sol
i quina canvis provoca la gravetat? Què
passa Miguel?

*Va cap a la part inferior
esquerra de la pissarra on
encara queda una mica
d’espai i senyalant aquest
espai
fa el gest de començar a
escriure però no escriu
* para de fer el gest i
s’adreça als alumnes

*estén el dit índex en
direcció a un alumne.

fa una ratlla vertical que parteix
aproximadament per la meitat el petit
espai que queda a la pissarra
escriu a la pissarra al capdamunt d’una de
les dues columnes]

176. Miguel: Que me he levantado y me ha
quitado…

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat
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177. Lola: Va posa´t bé i torna.li  [ ] *. A
veure, va. Canvis provocats pel sol i canvis
provocats per la gravetat. A veure, Carmen,
Carmen. Diguem-ne un que estigui
provocat pel sol?  A veure [ ]

* fa el gest de girar i es
posa el dit índex a l’ull.
* senyala cada columna
mentre ho diu
* subratlla el títol de la
columna

178. Alumne: L’evaporació.
179. Lola: Què dius Carme? A veure,
Carme?  Digues.

Mira a l’alumne que ha
contestat
Senyala amb el dit índex a
una alumna.
S’acosta el dit índex
verticalment als llavis

180. Carme: Evaporació.
181. Lola: L’evaporació. [escriu evaporació
sota la columna de canvis provocats pel
sol]. Miguel, em vols dir un altre de canvi
provocat pel sol? … dels que hem estudiat?
*

*senyala el dibuix que
encara hi ha a la pissarra

182. Alumne: Eh!
183. Lola: * Després en diràs un altre * *Estén la mà oberta cap als

alumnes.
* s’adreça a l’alumne que
l’ha crida

184. Alumne: Es que después no me lo sé.
185. Lola: Va, a veure, Miguel, vols donar,
dir un canvi provocat pel sol? [  ] *  A
veure, José*

. Mostra actitud d’espera

. Senyala a un alumne.
186. Jose: Fusió.

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

evapoació
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187. Lola: La fusió. A veure un altre canvi?
Un altre canvi provocat pel sol?

188. Alumne: Sí
189. Lola: Quin? Digues. * Quin?  * senyala a un alumne
190. Alumne: La transpiració.
191. Lola: La transpiració.  Fixeu-vos. Bé
un moment. La transpiració * a la
transpiració l’aigua baixa *  o puja?

Senyala els arbres del
dibuix
*fa el gest de baixar
paral•lel a la fletxa del
dibuix
 * fa el gest de pujar
paral•lel a la fletxa del
dibuix

192. Alumnes: Puja.
193. Lola: Puja. És normal que l’aigua
pugi?
194. Alumnes: Sí,,, No….En forma de
vapor…comentaris variats.
195. Lola: A veure, a casa vostra l’aigua
puja sola?

Fa un moviment ascendent
amb les dues mans a l’hora.

196. Alumnes: Sí … Molts comentaris.
197. Lola: A veure, ei! [Els alumnes xerren,
la Lola seriosa espera] vale,  ei, a veure,
Jordi , prou, eh. [fa senyals de silenci, de
calma]. A veure.

Actitud seriosa
Mou les mans endavant i
enrera.
Posa els dits verticalment a
la boca.

198. Jordi: Infiltració.
199. Lola: A veure. La infiltració, atenció

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

evaporació
fusió
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aquí. La infiltració és provocada pel sol o
per la gravetat.
200. Jordi: Per la gravetat
201.  Lola: Per la gravetat,  per tant *,
infiltració. Quin més, a veure, Jeny, diguem
un canvi que no haguem apuntat… del que
vam posar ahir.

 *escriu

202. Alumne: Però la transpiració pel sol?
203. Lola:  Sí, La transpiració l’apuntem
aquí *

 *escriu

204. Jordi: La circulació superficial.
205. Lola: * Espera’t un moment * Jeny. * S’adreça a un alumne

* va cap a una altra alumna
206. Alumne: Yo no lo veo
207. Lola: Posa atenció i  si ho vas copiant
no cal veure-ho. A veure Jeny canvis
provocats pel sol?
208. Alumnes: Soroll i murmuris.
209. Lola: A veure, calleu *. A veure,
acabem de dir un canvi provocat pel sol * A
veure, hem dit que la infiltració estava
provocada per qui? Pel sol o per la
gravetat?

* es mira fixament als
alumnes
* es mira el rellotge

210. Jeny: Per la gravetat.

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

evaporació
fusió

infiltració

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

evaporació
fusió
transpiració

infiltració



606

606

211. Lola: Per la gravetat. Perquè la
infiltració què és? L’aigua que està a dalt *
cau cap a baix * perquè la força de la
gravetat l’atreu. Sí o no? Diguem un altre
canvi que no haguem dit? Hem dit  [ ]*
evaporació, fusió, transpiració i infiltració [
]

* Marca un lloc alt
* Fa el gest de baixar
* fa el senyal de comptar
amb els dits, però va cap a
les columnes apuntades a la
pissarra i llegeix

212. Alumne: Condensació.
213. Lola: Condensació, ara aquí al tanto.
La condensació, la condensació. Qui la
provoca?
214. Alumne: La temperatura
215. Lola: El canvi de temperatura i com és
un canvi de temperatura és degut també
indirectament al sol. Per tant poseu també
aquí *  condensació, però poseu canvi de
temperatura, eh… A veure,* digues.

* senyala la columna del sol
* mira el rellotge

216. Alumne: A sí, solidificació.
217. Lola:  La Solidificació. Condensació i
solidificació, les dos són degudes al canvis
de temperatura i els canvis de temperatura
són deguts directa o indirectament al sol. A
veure, en queda un que l’ha dit el Jordi.
Jordi, quin quedava per dir?

* senyala directament a un
alumne..

218. Jordi: Circulació superficial.
219. Lola: A què és deguda la circulació
superficial?
220. Jordi: A la gravetat
221. Lola: A la gravetat* eh, d’acord? I la
precipitació? A que és deguda?

* Senyala la columna de la
gravetat

222. Alumne: A la, a la… gravetat.
223. Lola: A la gravetat *  D’acord a veure * Mou el cap de dalt a baix.

Canvis provocats
pel sol

Canvis provocats
per la gravetat

evaporació
fusió
transpiració

Infiltració
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ho deixem aquí * Ei . Ho deixem aquí de
moment, no tanqueu la carpeta perquè ara
hem de preparar… A quina hora s’acaba
aquesta classe?

* es mira el rellotge

224. Alumnes: A y media.
225. Lola: [Es mira el rellotge] A veure, un
moment, deixeu la llibreta sobre la taula
perquè hem de preparar l’activitat que
farem divendres.
226. Alumne: Els grups.
227. Lola: Ara els dic.[agafa uns fulls].
Mireu jo ara diré, a veure, silenci. Francesc.
Jo he fet els grups per fer aquesta activitat.
He fet els grups


