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Objectius 

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics per comprendre alguns aspectes de l'entorn natural i 
les lleis que el regeixen. 

- Desenvolupar habilitats, tècniques i estratègies relacionades amb el treball científic. 

- Adquirir coneixements sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de les Ciències 
Experimentals a l'educació primària 

- Conèixer recursos per a l'ensenyament-aprenentatge de les Ciències Experimentals a 
l'educació primària 

- Desenvolupar actituds favorables envers les ciències. 

- Desenvolupar actituds positives sobre el medi, la salut individual i col.lectiva i l'actuació com a 
persones i consumidors responsables. 

- Augmentar el nivell de reflexió sobre: a) el propi procés d'aprenentatge; b) la pràctica docent a 
l'aula; c) l'adequació de les diferents propostes metodològiques 

 

Temari 

Estudi d'alguns cicles naturals: El cicle biolÒgic i el cicle de l'aigua 

Conceptes cientÍfics 

- Cicle vital de les plantes amb flors. 

- Reproducció i nutrició. 

- Identitat genètica i variabilitat. 

- Generació. 

- Propietats dels materials. 

- Mètodes de separació de mescles. 

- Cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 

- Sistemes de depuració i potabilització de l'aigua. 

Conceptes i procediments didàctics 



- Idees de l'alumnat. 

- L'observació i classificació. 

- El treball experimental. 

- Les sortides: organització, planificació. 

- Models d'ensenyament-aprenentatge de les ciències. 

- Mapes conceptuals. 

- Xarxes sistèmiques. 

- El llenguatge i la comunicació d'idees científiques. 

Actituds 

- Eixos transversals del currículum i educació de valors, actituds i pautes de comportament. 

- Creences i actituds científiques 

 

Metodologia 

El desenvolupament del programa s'estructura en els següents tipus de sessions: 

1. Sessions teòriques, en les quals es farà un tractament flexible dels temes. Estaran obertes a 
la discussió i comptaran amb el suport de recursos àudio-visuals i d'altres. 

2. Sessions pràctiques, en les quals es treballará les diferents tècniques relacionades amb els 
continguts procedimentals del programa. 

3. Sortida a Can Coll. 

4. Sortida al Museu de Zoologia i al Parc Zoològic 

5. Sessions d'assessorament per guiar i seguir el desenvolupament de treballs encomanats a 
nivell individual o de petit grup. 

 

Avaluació 
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