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Activitat Optativa 1:  
Com és i què fa una persona que es dedica a la ciència?  

Construint la identitat de les persones que es dediquen a 
la ciència 

La proposta didàctica que es recull a continuació és el resultat d’activitats realitzades 

per la Fundació Autònoma Solidaria (FAS-UAB) i les escoles: Fontetes (Cerdanyola del 

Vallès), Roc Blanc (Viladecavalls), Rellinars (Rellinars), Samuntada (Sabadell) i Fluvià 

(Barcelona) participants al programa Investiga amb CosmoCaixa.  

Introducció  

La imatge que els i les alumnes tenen sobre com són i què fan les persones que es dediquen a la 

ciència i les similituds i diferències entre aquesta imatge i la seva autoimatge és quelcom clau 

per entendre el posicionament dels infants vers les disciplines STEM (Carlone & Johnson, 2007). 

Estudis nacionals i internacionals sobre el tema (Carlone & Johnson, 2007; Escales, 2009) posen 

de manifest que la majoria de l’alumnat té idees estereotipades i, sovint, negatives sobre 

aquests professionals amb els que ells difícilment s’identifiquen com per exemple: que són 

home, de classe mitjana, extremadament intel·ligents, obsessionats amb l’àmbit STEM...  

Aprofundir i treballar la imatge de la ciència i dels científics esdevé clau entre els 10-14 anys, 

edat en la que els nens i nenes concreten el seu posicionament com a persones amb interès 

STEM o no (Archer et al., 2010). Tot i que el treball sobre la imatge de les persones que es 

dediquen a la ciència i la seva autoimatge és important per a tot l’alumnat és especialment 

rellevant el treball en aquells contextos més desafavorits on la imatge d’uns i altres està més 

allunyada y els referents són menors (Couso & Grimalt-Álvaro, eds.; in press).  

A continuació es proposen un seguit d’activitats que parteixen de les idees de l’alumnat sobre 

les característiques d’una persona que es dedica a la ciència per, a continuació, reflexionar sobre 

aquelles característiques dels i les científiques que són essencials i aquelles que no. A més a més, 

la proposta també inclou activitats per a que l’alumnat esdevingui conscient que ell/ella té 

aquestes característiques per fer ciència i dedicar-se professionalment a aquesta si ho desitja.  

 

 

 

 

Podeu trobar més informació sobre el posicionament STEM de l’alumnat i el paper de la identitat 

al “Compendio de herramientas” d’aquest mateix projecte. 



 

 

 

Competències 

 

 

Continguts generals  

CONTINGUTS CLAU PER A L’ETAPA QUE ES TREBALLEN 

EDUCACIÓ EN VALORS 

APRENDRE A SER I A PENSAR DE MANERA 

AUTÒNOMA 

Identificació dels trets personals d’identitat 

Identificar els propis prejudicis i estereotips. 

Sensibilitat, respecte i tolerància envers els 

altres i la seva diversitat. 

Actitud crítica en l’observació i la 

interpretació de la realitat. 

APRENDRE A CONVIURE 

Reconeixement de les diferències per 

raó de naixement, raça, sexe, opinió o 

qualsevol altre condició o circumstància 

personal o social com un element 

enriquidor de les relacions 

interpersonals.  

APRENDRE A SER CIUTADANS 

RESPONSABLES EN UN MÓN GLOBAL  

Rebuig dels comportaments i actituds 

discriminatòries 

Valoració de la igualtat de drets d’homes i 

dones en qualsevol àmbit  

Identificació i rebuig de les causes que 

provoquen situacions de marginació, 

discriminació i injustícia social en l’entorn 

local i en el món.  

 

 

Idees clau  

 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

EDUCACIÓ EN 

VALORS 

DIMENSIÓ PERSONAL  

C3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per 

superar prejudicis i consolidar  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL: 

C4. Mostrar actituds de respecte actiu 

envers les persones, les seves idees, 

opinions, creences i les cultures que les 

conformen.. 

La ciència és una activitat humana, i per tant, són les persones les que fan la 

ciència (i no els instruments dels que disposen).  

Per poder fer ciència no cal encaixar amb cap perfil determinat, sinó disposar de 

característiques personals (curiositat, etc.) que són comuns en nosaltres. Per 

tant, qualsevol persona pot fer ciència. 



 

 

Situació dins del Projecte  

 

Activitats  

A continuació trobareu recollides les activitats que s’han fet amb l’alumnat per treballar les 

idees clau identificades anteriorment. A més a més, les pàgines amb un marge discontinu  

inclouen anotacions  per als docents que s’han considerat rellevants. 



 

 

Com és un científic? 

Dibuixem una persona fent ciència  

1. Pensa i dibuixa a continuació una persona fent ciència.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixes alguna persona que es dedica a la ciència? Quin es el seu nom?  

 



 

 

Dibuixem una persona fent ciència  

L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants explicitin les seves idees prèvies, sovint 

estereotipades, sobre les persones que es dediquen a la ciència així com fer una primera 

aproximació a aquells elements que consideren importants per fer ciència.  

Per fer-ho, es demanarà a l’alumnat que dibuixi a una persona fent ciència i anomeni a alguna 

persona que es dediqui a la ciència si en coneix. És important fer servir la idea “una persona fent 

ciència” i no “un científic” ja que en nombroses recerques en l’àmbit s’ha identificar que la 

segona afirmació (dibuixa un científic) esbiaixa la resposta de l’alumnat especialment a l’hora de 

triar el sexe de la persona que estan dibuixant.  

Un cop els infants hagin dibuixat als científics es demanarà que comparteixin amb la resta del 

grup com han caracteritzat la persona que fa ciències i per què l’han caracteritzat així. També 

expliquen si coneixen alguna persona que es dedica a la ciència i què fa.  

L’objectiu d’aquesta posada en comú és trobar similituds i diferències entre els diferents 

dibuixos, homogeneïtzar algunes explicacions similars i posar de manifest alguns dels 

estereotips que els alumnes tenen. El paper del docent en aquesta activitat serà doncs demanar 

a l’alumnat que elabori millor les seves explicacions si és necessari o bé promoure el diàleg entre 

infants que hagin identificat característiques molt diferents. Per fomentar aquest diàleg entre 

l’alumnat i també per permetre el contrast entre visions es poden formular preguntes tals com: 

«Veig que molts pocs heu dibuixat científiques, com és això?» «Creieu que majoritàriament les 

persones que es dediquen a la ciència són homes?». Es pot completar 

Algunes dels estereotips més comuns entre l’alumnat sobre les persones que fan ciència són els 

següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La bata de laboratori (normalment, però no necessàriament, blanca) 

2. Ulleres de seguretat 

3. Gènere masculí 

4. Persona excèntrica (cara de boig/boja, somriure diabòlic, cabell esbojarrat...). 

5. Instruments de recerca (equipament especialitzat de laboratori, com microscopis). 

6. Elements tecnològics (ordinadors, tauletes...) 

7. Símbols de perillositat (explosions, pictogrames de perill...) 

8. Símbols de coneixement (llibres, arxivadors...) 

9. Altres símbols: fórmules (matemàtiques, físiques, químiques), classificacions taxonòmiques, la 

paraula “Eureka”, etc. 

 



 

 

Presentació dels científics:  

A continuació es projecta el vídeo inicial (link) del projecte en el qual es presenta al Xavier i la 

Cecilia i es planteja el repte que hauran de resoldre.  

 

 

Com a part del projecte ParticipAIRE, durant el curs 2018-19, en aquelles escoles que van voler aprofundir en 

la visió de les persones que fan ciència i la seva feina se’ls va oferir una xerrada inicial que 

substituïa/complementava el vídeo anterior. Aquestes seguien l’estructura següent:  

1. Qui som?. En aquesta part es presentava a l’investigador/ investigadora que estava fent la xerrada 

així com a la resta de l’equip. En aquest apartat es feia un èmfasis especial en trencar alguns dels 

estereotips comuns. Així, per exemple, es feia un èmfasis especial en que són persones amb una vida 

força semblant a la de la majoria dels infants, que tenen interessos més enllà de la ciència... A més a 

més, també es posa de rellevància que la ciència és un treball de grup (una persona sola no pot fer 

ciència) i que aquestes persones sovint han nascut en països molt diversos. Per acabar aquest apartat 

es reflexiona sobre la idea que els metges, persones del temps que surten a la TV... també són 

persones que es dediquen a la ciència i no treballen en un laboratori, amb bata...  

2. Què és investigar?. A la segona part es busca reflexionar amb l’alumnat sobre la idea que investigar 

no te tant a veure amb tenir aparells i eines molt sofisticades sinó amb mirar el món que ens envolta 

d’una manera determinada. Per posar-ho de manifest es presenta un fenomen quotidià a la seva vida: 

un got de llet amb cacau i se’ls fa reflexionar sobre el tipus de preguntes que es fan davant d’aquest 

fenomen (p.ex. és la meva tassa preferida?, m’han posat la llet amb cacau que m’agrada?). A 

continuació es presenta a l’alumnat “Les Ulleres de la Ciencia”, aquestes són unes ulleres que ens 

enfoquen la mirada científicament i ens ajuden a fer-nos un tipus de preguntes i a resoldre les 

situacions que se’ns plantegen d’una manera determinada. Per il·lustrar aquesta “manera de mirar 

científica” es torna al mateix fenomen de la llet amb cacau reproduint aquesta vegada preguntes 

científiques (p.ex. Com és la llet amb cacau per dins? Com és que es refreda la tassa amb el temps?...) 

i també plantejant com buscar evidències, etc. a la pregunta: com podem fer que la llet i el cacau es 

barregin més ràpid?  

3. Sobre què investiguem?. Per últim, en aquesta part es plantegen algunes de les preguntes que les 

persones que investiguen sobre la contaminació s’estan fent (p.ex. com afecta la contaminació a les 

persones?, D’on ve la contaminació?...), es comparteixen alguns dels resultats de recerca que ja tenim 

per acabar demanant ajuda a l’alumnat per resoldre un dels dubtes que la ciència té actualment: quina 

és la contaminació que hi ha a les escoles i com es pot reduir aquesta.  

Aquestes presentacions les van dur a terme alguns dels investigadors i investigadores participants en el 

projecte. Podeu veure el vídeo d’una d’aquestes activitats (part 1 i part 2)i la presentació utilitzada en 

cadascuna d’elles.   

https://www.youtube.com/watch?v=SX0hCoRPX9Q&index=2&list=PLs3QrI1mT4K0e7aFPCSK83rchY_8kknhl
https://www.youtube.com/watch?v=rwRpIGCPyXc&index=4&list=PLs3QrI1mT4K0e7aFPCSK83rchY_8kknhl
https://www.youtube.com/watch?v=edIJL1MEGcs&index=3&list=PLs3QrI1mT4K0e7aFPCSK83rchY_8kknhl
https://sites.google.com/view/participaire/material-pels-alumnes?authuser=0#h.p_yEST9v9dMPt8


 

 

La maleta de la ciència  

2. Dels següents dibuixos encercla aquells que heu triat entre tota la classe per a la vostra 

maleta. 



 

 

La maleta de la ciència 
Un cop coneguts els científics i acceptat el repte, a continuació es proposa que els alumnes que 

dissenyin la maleta de la ciència incloent aquells elements que creuen que necessitaran per fer 

ciència d’una diversitat d’elements proposats. A la maleta però, no caben tots els elements que 

es mostren i, per tant, caldrà entre tots seleccionar aquells dos elements finals que s’inclouran.  

Per fer-ho es proporcionaran elements diferents tals com: una bata, ulleres de laboratori... i 

algunes cartes amb conceptes més abstractes (p.ex. molta intel·ligència...). En cas que no es 

pugui disposar d’aquest material també es pot fer aquesta activitat amb cartes com les 

anteriors les quals representen tots aquests elements. 

Pel que fa a la gestió dels grups, es proposa utilitzar la metodologia 2-4-25. Aquesta consisteix 

en fer als infants seleccionar per parelles els 2 elements que considerin més necessaris, després 

ajuntar-se en grups de 4/5 (dues de les parelles anteriors) i tornar a triar aquells 2 elements 

(entre els quatre procedents de les dues parelles) aquells dos més rellevants. Per últim, es posa 

en comú l’elecció de tots els grups per acabar decidint entre tots els dos elements 

imprescindibles finals.  

En aquesta activitat els docents poden anar fent preguntes als infants tals com «Creus que és 

imprescindible aquest element?» «Creus que sense ell no es pot fer ciència?». La finalitat de les 

preguntes i del diàleg que s’estableixi amb els infants és fer-los adonar que el que és 

imprescindible per fer ciència són una sèrie de característiques personals que ells també tenen 

i no grans equipaments. Aquesta activitat ha d’ajudar a reforça la idea que ells també són 

capaços de fer ciència.  



 

 

3. Recupera el teu dibuix inicial. Desprès de tot el que hem parlat sobre les persones 

que es dediquen a la ciència i sobre la seva feina encercla aquelles coses que 

canviaries del dibuix.  

 

 

 

 

 

 

 

Anota a la taula aquelles coses que canviaries del dibuix i les modificacions que hi faries.  

Què havia dibuixat? Com ho modificaria ara? 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

4. Tenint en compte les modificacions que has fet i les idees que hem treballat, en què 

creus que s’assembla a tu la persona que has dibuixat? I les persones que apareixen al 

vídeo? 

 



 

 

Revisem el nostre dibuix  

A continuació es recuperaran els dibuixos que els infants han fet d’una persona fent ciència per 

revisar-los. Així, demanarem a l’alumnat que analitzi els seus dibuixos inicials i que amb el llapis 

encerclin aquells elements que canviarien. També els farem omplir una taula amb aquells 

elements que han encerclar i quines característiques noves afegirien al seu dibuix per fer-lo més 

semblant a les persones que es dediquen a la ciència en base a les activitats anteriors.  

 

En que s’assembla a tu? 

Un cop acabades les activitats anteriors demanarem als i les alumnes que en grups de 4 o 5 

identifiquin aquelles característiques que tenen en comú, primer amb les persones que han 

dibuixat i després amb les persones del vídeo (o que han conegut).  

Els docents hauran d’anar passant pels diferents grups ajudant a l’alumnat a trobar aquestes 

relacions.  

L’objectiu final de l’activitat és que els infants esdevinguin conscients que ells i elles tenen 

característiques personals com curiositat, creativitat... que són essencials per fer ciència i que, 

per tant, ells també poden ser científics.  



 

 

Recursos Extra 

Si voleu aprofundir en el treball de gènere relacionat amb els científics 

des d’una perspectiva de la història de la ciència podeu utilitzar el joc 

“Mujeres en Ciencia”. Aquest joc de cartes busca familiaritzar els 

jugadors amb científiques rellevants i sovint desconegudes. Es pot 

imprimir el joc complert al següent link.  
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https://www.surlatoile.com/WomenInScience/product/mujeres-en-ciencia-diy/
https://issuu.com/odc-uab/docs/dibuixauncientific_final_p_c
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Activitat Optativa 2:  
Com és l’aire? 

Construint el model de matèria-gas 

La proposta didàctica que es recull a continuació és el resultat d’activitats realitzades 

per la Fundació Autònoma Solidaria (FAS-UAB) 

Introducció  

Abans de començar a treballar i a aprofundir en la contaminació de l’aire és important 

que l’alumnat hagi construït i aprofundit en algunes idees de l’aire com a gas. En aquesta 

activitat optativa es mostren un seguit d’activitats que tenen com a objectiu ajudar a 

l’alumnat a construir per ells mateixos les idees clau del model matèria i concretament 

el model de gas.    

Competències 

Continguts generals  

CONTINGUTS CLAU PER A L’ETAPA QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL 

Iniciació a l’activitat científica: 

Realització d’un treball 

d’investigació a partir del 

plantejament de qüestions i 

problemes rellevants de l’entorn, 

mitjançant el treball cooperatiu i a 

partir de l’experimentació i l’ús de 

diferents fonts d’informació 

Argumentació oral i escrita de les 

propostes de solució de treball 

d’investigació  

MATÈRIA I ENERGIA: 

Anàlisi dels efectes d’una força 

o diferents forces sobre un 

objecte.  

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

DIMENSIÓ MON ACTUAL: 

C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 

dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

C5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 

conseqüències per plantejar propostes de futur. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL: 

C1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la 

responsabilitat dels propis actes 
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Utilització de material i tècniques 

específiques de laboratori  

Planificació d’experiències per 

comprovar propietats dels 

materials i el seu comportament  

Comunicació oral de les 

observacions realitzades utilitzant 

diferents llenguatges. 

EDUCACIÓ EN 

VALORS 

APRENDRE A CONVIURE 

Assumpció de responsabilitats i 

compromisos en activitats de 

l’entorn més proper. 

APRENDRE A SER CIUTADANS 

RESPONSABLE EN UN MÓN 

GLOBAL 

Actituds i estratègies personals i 

col·lectives de consum 

responsable i cura del medi 

 

Idees clau  

 

 

 

 

Situació dins del Projecte  

 

 

L’aire està a tot arreu.    

L’aire és matèria i té massa i volum.     
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Activitats  

A continuació trobareu recollides les activitats que s’han fet amb l’alumnat per treballar les 

idees clau identificades anteriorment. A més a més, les pàgines amb un marge discontinu  

inclouen anotacions  per als docents que s’han considerat rellevants.
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Caçadors d’aire 

1. Penseu i escriviu un lloc on creieu que hi ha aire i un lloc on no hi ha aire.  

Llocs on hi ha aire Llocs on no hi ha aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Que us fa pensar que en un lloc hi ha aire i en l’altre no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Com podríem comprovar nosaltres si hi ha o no aire en aquests llocs? 

Què necessito? Què faig? 
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Caçadors d’aire 

L’objectiu de la primera activitat que es planteja en aquest dossier és conèixer quines són les idees inicials de 

l’alumnat en relació a l’aire.  

Existeixen diverses recerques en l’àmbit apunten a que apunten algunes de les idees més comuns entre 

l’alumnat de primària que mai ha reflexionat sobre l’aire com a matèria. Una de les més reconegudes és la de 

Driver, Squires, Rushworth, & Wood-Robinson, 1994 la qual apunta les següents idees:  

o Tenen dificultats per reconèixer l’existència de gasos fins i tot sent conscients de l’existència 

dels sòlids i líquids especialment quan els gasos no tenen color, olor...  

o Associen l’existència d’aire únicament al moviment d’aquest (vent) no reconeixent així 

l’existència de l’aire a tot arreu per si sol. Aquest fet els porta a pensar que l’aire només 

existeix al voltant de les portes, quan s’obren les finestres...  

o No reconeixen l’existència d’aire en contenidors tapats (p.ex. ampolles).  

o Entenen l’aire (i els altres gasos) no com a matèria sinó com quelcom que existeix i que és 

abstracta com “les idees”  

o Associen l’arie a una cosa “bona” perquè l’utilitzem per respirar i per viure, en canvi, 

identifiquen els gasos com una cosa “dolenta” i “perillosa”  

o Interpreten que l’aire és molt lleuger, no té pes o fins i tot un pes negatiu i que, per tant, no té 

massa.  

o Relacionar l’aire i la gravetat com a dos fenòmens inseparables. Aquest fet els porta a pensar 

en l’aire com un medi a través del qual el magnetisme i la gravetat actuen.  

 

Tenint en compte les idees anteriors, a la primera pregunta es planteja que l’alumnat identifiqui llocs on cregui 

que sí que hi ha aire i llocs on cregui que no hi ha aire. A més a més, també es demana que expliciti quines proves 

o evidències el fan pensar en l’existència o absència d’aire en diferents llocs.  

 

És important destacar que durant aquesta primera fase l’alumnat pugui expressar de manera individual i lliure les 

seves idees. Només d’aquesta manera podrem conèixer i identificar en les seves respostes quin és el seu model 

inicial d’aire (i en algunes ocasions fins i tot de gas). Conèixer aquestes idees és clau tant pels docents com per als 

propis infants. En el cas dels docents, només coneixent aquestes idees serà possible ajudar a l’alumnat a avançar 

en la construcció d’idees cada cop més sofisticades i pròximes al model científic escolar adequat per a l’etapa. En 

el cas de l’alumnat, reflexionar i expressar per escrit les seves pròpies idees inicials pot ser una eina útil per a 

l’autoregulació de l’aprenentatge i per a esdevenir conscients dels propis canvis al llarg de la seqüència. 

 

Un cop cada alumne ha pensat i expressat les seves pròpies idees inicials aquestes es posaran en comú, 

especialment les idees relacionades amb les evidències sobre l’existència o absència d’aire. Aquesta ha de servir 

per a que l’alumnat conegui les idees dels seus companys i pugui identificar similituds i diferències d’aquestes amb 

les seves pròpies idees. És per aquest motiu que és imprescindible que el docent faci emergir tots els models que 

hi ha a l’aula. Aquest fet no implica que tot l’alumnat hagi de dir necessàriament el que ell ha pensat sinó que el 

docent observant les respostes de l’alumnat identifiqui els diferents models o idees i les faci dialogar entre elles 

fent a l’alumnat conscient de les potencialitats i limitacions de cadascuna.  

 

Un cop expressades les idees inicials i haver-les posat en comú es demanarà a l’alumnat que pensi un experiment 

per saber si en aquests llocs hi ha o no aire. Per fer-ho es proposa a l’alumnat que pensi quin material necessita i 

quin serà el procediment. És important remarcar a l’alumnat que aquest experiment ha de poder-se dur a terme a 

l’aula i que, per tant, tant el material com el procediment que pensin l’han de poder dur a terme.   

Un cop elaborades les propostes d’experiència es posaran en comú i se’n destacaran les potencialitats i limitacions 

de cadascun dels dissenys.
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3. Intenteu “caçar l’aire” de diferents llocs de la vostra escola on hageu dit que 

trobareu o no aire. Com podrem saber que hem caçat aire? 

 

 

 

 

 

4. Desprès de la vostra experiència penseu què ha passat?:  

 

 On heu pogut trobar aire? 

 

 

 

 On no heu pogut trobar aire?  

 

 

 

 

5. Per què ha passat: Com podríeu explicar aquests resultats?
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En cas que a l’alumnat no se li acudeixi cap experiència o que les propostes siguin inviables es pot guiar a 

l’alumnat per a fer la següent experiència pràctica sobre l’existència o absència d’aire en un espai.  

Aquesta experiència consisteix moure una bossa transparent per un espai i “omplir-la” així d’aire. Un cop 

“plena d’aire” tancar la bossa amb les dues mans retenint així l’aire que hi ha a dins. Aquesta experiència 

caldria repetir-la tantes vegades com llocs es vulgui comprovar si hi ha o no aire.  

Independentment de l’experiència que es decideixi  realitzar, és imprescindible que abans de dur-la a terme 

es clarifiqui amb l’alumnat com podrem saber que hem caçat o no aire.  D’aquesta manera ens assegurarem 

que tot l’alumnat podrà conèixer si hi ha o no aire allà on ha anat ell.  

Un cop fet l’experiment es demanarà a l’alumnat que anoti aquells llocs on sí ha trobat aire i aquells llocs on 

no n’ha trobat. Aquesta activitat es pot fer de manera comú a la pissarra o amb de manera discursiva en gran 

grup.  Per fer-ho es poden fer preguntes com: “On hem trobat aire?”, “On no hem trobat?”, “Aquest aire 

estava en moviment?”, etc.  A més a més també se’ls hi demanarà que expliquin els resultats obtinguts.  

En la posada en comú és important que l’alumnat arribi a construir la idea que l’aire ens envolta i que, per 

tant, està a tot arreu de la Terra. En cas que l’alumnat identifiqui l’espai com un lloc on no hi ha aire podem 

aprofitar per aprofundir en aspectes tal com: què ens provoca als humans (p.ex. hem d’anar vestits de 

manera diferent, necessitem suports per poder respirar...) o sobre l’atmosfera com a contenidor d’aire.  
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És buida l’ampolla? 
6. Observa la següent fotografia. Dibuixa com t’imagines que seria el que hi ha dins si 

ho poguéssim veure?  

 

 

 

Què t’ho fa pensar?  
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Un cop construïda la idea anterior es pretén construir amb l’alumnat la idea que l’aire és matèria i que, per 

tant, té un volum i una massa.  

Per fer-ho portarem una ampolla de plàstic sense aigua al seu interior i, i seguin la mateixa estructura que amb 

la idea anterior, el primer que demanarem a l’alumnat és que expressi les seves idees inicials sobre el contingut 

de l’ampolla. En aquesta ocasió concretament demanarem a l’alumnat que dibuixin com s’imagina que seria 

el que hi ha a dins de l’ampolla si es pogués veure i que argumenti les seves idees.  

Un cop expressades les idees de manera individual les posarem en comú amb la resta del grup classe. Tal com 

hem expressat anteriorment, és important fer emergir tots els models de la classe en aquesta posada en comú 

i fer-los dialogar entre sí. Per fer-ho es recomana destacar alguns fenòmens que sí que explica el model i fer-

ne preguntes que el comencin a ajudar a aprofundir en la reflexió. Així, per exemple, es poden fer preguntes 

tals com: “Però això que hi ha dins pesa?” “Com podríem comprovar que esta/ que no està buida per dins?” 

Segons la recerca feta en l’àmbit, les idees més comuns de l’alumnat a l’hora de representar aquest model són 

les següents:     
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7. A continuació et proposem dues experiències que et poden ajudar a pensar una 

mica més en què hi ha dins de l’ampolla.  

Què necessito? Què faig? 
 

 Ampolla buida de líquids  

 Embut  

 Plastilina  

 Aigua 
 

 
 

Col·locarem l’embut a al boca de l’ampolla i 
amb plastilina taparem tot l’espai que 
queda entre l’ampolla i l’embut. Un cop 
tancada “hermèticament” l’embocadura 
abocarem aigua a l’embut i observarem què 
passa.  
 
Passada una estona farem un forat a la 
plastilina “trencant” l’hermetisme creat i 
observarem què passa aleshores.  

Què crec que passarà? Per què crec que passarà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Què ha passat?  Per què crec que ha passat?  
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Amb l’objectiu de fer avançar a l’alumnat en la construcció de les seves idees a continuació  es plantegen dues 

experiències: l’experiència de l’embut i l’experiència del globus.  

Ambdues tenen com a objectius: 

o Ajudar a l’alumnat a reconèixer que allà on sembla que no hi ha res hi ha aire  

o Ajudar a l’alumnat a identificar que l’aire és quelcom transparent que ocupa un volum i té una massa. 

I que, per tant, és matèria.  

 

La primera experiència que es planteja és l’experiència de l’embut. Per a aquesta agafarem una ampolla de 

plàstic sense líquid al seu interior i hi col·locarem un embut a la boca. A continuació taparem amb plastilina 

l’espai que queda entre l’embut i la ampolla tancant-la així “hermèticament” tal com es pot veure a la imatge.  

Un cop fet aquest muntatge explicarem a l’alumnat que abocarem aigua a l’embut a continuació.  

 

 
 

Què crec que passarà? Per què crec que passarà?  
Abans de fer-ho demanarem que de manera individual facin una predicció sobre el que creuen que passarà i 

que justifiquin aquesta predicció. 

Un cop fetes les prediccions de manera individual o en grups reduïts es posaran en comú aquestes amb la resta 

de grup classe. L’objectiu d’aquesta posada en comú és fer emergir les diferents prediccions i justificacions de 

l’alumnat i fer-los preguntes que els ajudin a concretar i aprofundir en el seu model inicial.  

És important destacar que les prediccions de l’alumnat no es poden considerar correctes o incorrectes ja que 

el que s’està demanant en aquesta pregunta és l’expressió del model de cadascun dels alumnes el qual no està 

bé ni malament sinó que s’ajusta més o menys al model científic. És per això que en la mesura del possible cal 

evitar els judicis de valor cap a les prediccions.  

 

Què ha passat? Per què ha passat? 
Un cop comentades les prediccions abocarem aigua i observarem què succeeix. El resultat de l’experiència, 

que no entra aigua dins de l’ampolla, pot sorprendre a part de l’alumnat el qual pot afirmar que no entra aigua 

perquè no s’ha abocat suficient aigua... es recomana doncs, en la mesura del possible, anar provant les 

diferents teories (p.ex. abocar més aigua a l’embut) per seguir fent reflexionar a l’alumnat sobre el fenomen.  
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Seguidament es farà un forat a la plastilina i s’observarà què passa ara: que l’aigua de l’embut sí que entra a 

l’ampolla.  

 

Un cop feta la observació es demanarà a l’alumnat que expliqui què ha passat en cadascuna de les observacions 

i per què ha passat. En aquest punt és important començar a diferenciar entre allò que s’ha vist directament 

(observacions sobre què ha passat) i allò que es dedueix de l’experiència (interpretacions sobre per què ha 

passat) aspectes que no sempre són senzills per a l’alumnat.  

 

A continuació es farà una posada en comú dels resultats (què ha passat) i conclusions (per què ha passat) que 

l’alumnat ha elaborat. L’objectiu d’aquesta posada en comú és que emergeixin tots els models i explicacions 

de la classe per arribar a construir i consensuar entre tots una explicació de: 

o Què ha passat: que quan estava hermèticament tancat l’aigua de l’embut no entrava a l’ampolla i, en 

canvi quan hi havia un forat a la plastilina, sí que hi queia aigua 

o Per què ha passat: perquè l’ampolla està plena d’aire i quan l’aire no te espai per escapar exerceix una 

força contra l’aigua de l’embut que impedeix que aquesta entri. Quan, per contra, hi ha un forat pel 

qual l’aire es pot escapar la força que fa l’aigua a l’aire fa que surti i que així  l’ampolla es vagi  buidant 

d’aire i omplint d’aigua.   

       



 

 

 27 

 

Què necessito? Què faig? 
 
 

 Globus  

 Ampolla d’aigua  
 
 

Farem un petit forat a la base de l’ampolla 
d’una mida suficientment petita per poder 
tapar-lo amb el dit.  
Col·locarem un globus per la part interior de 
l’ampolla i bufarem per inflar-lo primer 
mantenint el forat tapat i a continuació amb 
el forat destapat.  

Què crec que passarà? Per què crec que passarà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Què ha passat?  Per què crec que ha passat?  
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Un cop realitzat l’experiment de l’embut i, amb l’objectiu de corroborar amb més proves el model que 

hem consensuat es proposa a l’alumnat una nova experiència. Per aquesta experiència necessitarem 

una ampolla d’aigua i un globus. 

En primer lloc farem un forat a l’ampolla i posarem un globus al seu interior tal com es mostra a la imatge 

següent:  

 

  

Seguidament demanarem als infants que tenint en compte el que ja sabem sobre l’aire prediguin què 

creuen que passarà quan bufem amb el globus sense tapar el forat del cul amb la ma i tapant-lo i que 

argumentin la seva predicció. A continuació farem una posada en comú de la mateixa manera que hem 

fet l’experiència anterior.  

 

Un cop comentades les prediccions farem que un o diversos infants bufin el globus primer tapant el forat 

i després sense tapar-lo i observarem què passa en un cas i en l’altre. Desprès d’observar diverses 

vegades el fenomen demanarem als infants que escriguin què ha passat (observacions) i per què ha 

passat (interpretacions).  

És important en aquest moment que es segueixi fent un èmfasis especial entre la diferència d’observar 

i interpretar... aspectes que ja s’han començat a treballar amb l’experiència anterior.  

 

Un cop l’alumnat ha acabat es posaran en comú les idees amb l’objectiu de consensuar novament:  

o Què ha passat? Que quan es tapa el forat el globus no es pot inflar i, en canvi, quan no es tapa 

sí que es pot  

o Per què ha passat? Quan tapem el forat l’aire que hi ha dins de l’ampolla no pot sortir i fa força 

sobre el globus i impedeix que aquest s’infli. Quan no tapem el forat, en canvi, l’aire que fiquem 

dins del globus exerceix força sobre l’aire de l’ampolla el qual va sortint pel forat. 

En aquesta segona posada en comú sobre el fenomen serà necessari comentar no només l’experiència 

del globus sinó també establir comparacions amb l’experiència de l’embut anterior. Aprofundir en les 

similituds i diferències entre ambdues experiències ens ha d’ajudar a construir un primer model 

consensuat entre tota la classe similar al següent: tot i que no el veiem l’aire ocupa un volum i té una 

massa  (és matèria) i està a tot arreu.  

 

forat 
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8. Tenint en compte el resultat de les dues experiències anteriors, torna a dibuixar 

com t’imagines ara que seria el que hi ha a l’interior de l’ampolla si ho poguéssim 

veure. 
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Un cop haver consensuat un primer model sobre l’aire a partir de les experiències anteriors tornarem a 

demanar que de individualment l’alumnat faci un dibuix explicatiu de com s’imagina l’interior de 

l’ampolla.  

L’objectiu d’aquesta segona representació és doble. D’una banda pretén ajudar als docents a conèixer 

quina idea ha construït cada infant i, d’altra banda, pot ajudar a l’alumnat a identificar quins avenços hi 

ha en els seus models gràcies a la comparació d’aquest dibuix amb l’inicial.  

En aquestes noves representacions s’espera que l’alumnat identifiqui que tot i no tenir líquid l’ampolla 

no està buida sinó que dins hi ha aire. És possible però que l’aire aparegui representat de diverses 

maneres. Algunes de les representacions més habituals són les següents: 

 

 

És important destacar que el treball que s’ha fet fins ara no aprofundeix en l’aire com una substància 

feta de partícules. Així doncs, pel moment ambdues representacions són correctes ja que expliquen i 

s’ajusten als fenòmens observats.  

Un cop l’alumnat ha fet les seves representacions aquestes es posaran en comú. En aquesta posada en 

comú caldrà que el docent ajudi als alumnes a  identificar si el seu dibuix explica els fenòmens observats. 

A més a més, amb l’objectiu de començar a introduir la següent activitat també s’identificaran dos 

dibuixos que tot i explicar els fenòmens amb els que s’ha experimentat expliquen com és l’aire de 

manera diferent (p.ex. triar un dibuix on l’aire sigui una massa contínua i un altre dibuix on sigui es 

representi com una suma de partícules).  
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9. Per acabar de pensar i imaginar que i com és allò que hi ha a l’interior de l’ampolla 

us proposem una nova experiència. Aquest cop utilitzarem però una xeringa.  

Què necessito? Què faig? 
 
 

 Una xeringa 
 
 

Primer mourem l’èmbol de la xeringa a 
munt i a baix sense tapar res.  
A continuació, pujarem l’èmbol de la 
xeringa al màxim i taparem amb la ma la 
sortida de la xeringa. Sense deixar de tapar 
la sortida intentarem prémer l’èmbol tant 
com puguem  i observarem què passa.  

Què crec que passarà? Per què crec que passarà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Què ha passat?  Per què crec que ha passat?  
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Un cop feta la posada en comú anterior es plantejarà a l’alumnat una nova experiència que ens ajudi a 

aprofundir en les diferents representacions de l’aire emergides. Més concretament, l’experiència que es 

proposa té com a objectiu construir la idea entre l’alumnat de l’aire com quelcom fet de partícules.  

Per posar a prova aquesta idea s’agafarà en aquesta ocasió una xeringa a la qual pujarem l’èmbol fins 

amunt. I farem a l’alumnat predir què creuen que succeirà quan aprenem l’èmbol primer sense tapar el 

forat i a continuació tapant.  

Un cop l’alumnat hagi fet les seves prediccions i les hagi justificat les posarem en comú.  

És imprescindible recordar que aquestes posades en comú tenen com a objectiu conèixer les idees de 

l’alumnat sobre el fenomen. És per això que en aquesta ocasió els docents han de fer preguntes per 

aprofundir en les idees dels alumnats però sense qualificar-les com a bones o dolentes.  

A continuació pressionarem l’èmbol primer sense tapar el forat de la xeringa i a continuació tapant-la. 

Observarem què succeeix en cadascuna de les ocasions i farem a l’alumnat escriure els resultats i les 

conclusions del fenomen observat.  

Seguidament posarem en comú aquestes conclusions. Al contrari que en la posada en comú anterior, 

l’objectiu d’aquesta és anar consensuant amb l’alumnat un model que expliqui el fenomen observat. 

D’aquesta manera, es farà a l’alumnat expressar les seves idees i “fer-les dialogar” amb les idees de la 

resta de l’alumnat. Per aconseguir-ho caldrà que el docent reguli aquesta conversa fent preguntes tals 

com: “Fins a quin punt això ens ajuda a explicar el que hem observat?” “Quina de les dues idees ajuda ens 

ajuda més a explicar el fenomen que hem observat?” etc.  

Un cop acabada la posada en comú cal haver consensuat amb l’alumnat la idea que l’aire no és un continu 

sinó que ha d’esta fet de parts separades entre elles només d’aquesta manera es pot explicar que quan 

pressionem l’èmbol puguem disminuir una mica el seu volum ja que aquestes partícules es redueix l’espai 

entre aquestes i, per tant, estan més juntes. Aquest “estar més juntes” es nota perquè fan més pressió/ 

força a l’èmbol.   

Una manera d’ajudar a l’alumnat en la construcció d’aquesta idea és fer-los representar bé en un dibuix 

o bé amb plastilina les tres situacions: quan l’èmbol està a la part de dalt, quan es pressions amb el forat 

tapat i quan es pressions amb el forat obert. 

També pot ajudar a construir aquesta idea comparar el que succeeix amb la xeringa quan hi ha aire al seu 

interior amb el que succeeix quan a l’interior hi ha aigua (en estat líquid) o un guix de pissarra(en estat 

sòlid).  
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10. Després de l’experiència de les xeringues anterior faries algun canvi al teu dibuix de 

l’ampolla?  

 

 

 

 

Torna a fer un dibuix explicatiu de com t’imagines ara que seria l’interior de 

l’ampolla si el poguéssim veure.  
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Amb l’objectiu de conèixer quin és el model o les idees finals de cada alumnat respecte a les idees 

treballades. És per aquest motiu que demanarem que de manera individual els infants tornin a 

dibuixar com creuen que seria allò que hi ha dins de l’ampolla si ho poguéssim veure.  

 

A banda de per conèixer i poder avaluar els models de cada alumnat al moment final i, per tant, 

detectar quines idees no han quedat clares, cal reforçar amb noves activitats... aquesta activitat és 

especialment interessant perquè permet que els infants s’autoavaluïn. Per fer-ho caldrà que 

l’alumnat compari el seu dibuix inicial, dibuix del mig i dibuix final i detecti com ha canviat el seu 

dibuix i també que reflexioni sobre què l’ha fet canviar aquests dibuixos.  

 

Un cop realitzades aquestes activitats es proposa fer una posada en comú entre l’alumnat on es 

posin de manifest els diferents models i representacions que s’han fet amb l’objectiu de compartir 

les virtuts i limitacions de cadascuna de les representacions proposades.  

 

És important destacar que, tot i que s’espera que l’alumnat ja no dibuixi l’aire com quelcom continu 

sinó com a una substància particulada aquesta representació pot incloure diverses idees. Les idees 

que de manera més freqüent s’esperen trobar en aquesta representació són les següents:  
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Recursos Extra 

 

Llibre “Investiguem la matèria” que inclou activitats experimentals 

per ajudar a l’alumnat de primària a construir les diferents idees 

del model matèria en tots els seus estats. 
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Activitat Optativa 3:  

Com ho saben si no ho veuen? 

Modelitzant a l’aula de primària 

La proposta didàctica que es recull a continuació es resultat d’un treball conjunt amb 

l’Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

INTRODUCCIÓ  

A mesura que s’avança en els cursos cada vegada l’alumnat ha de construir models científics 

més abstractes els quals, en algunes ocasions, no són resultat d’una observació directa del 

nostre entorn (p.ex. la idea d’àtom, la idea de força...). Això pot fer que entre els infants 

emergeixin preguntes tals com: «Com sabem que l’aire està format per diferents gasos si no 

els podem veure?»,  

Aquest tipus de preguntes esdevenen un context privilegiat per començar a treballar amb 

l’alumnat de primària aspectes “sobre” com es construeix i es valida el coneixement científic. 

En definitiva, per treballar aspectes lligats a la epistemologia de l’activitat científica. 

Competències   

 

 

Continguts generals  

CONTINGUTS CLAU PER A L’ETAPA QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI 

Persones, cultures i societats  

Reconeixement de la diversitat d’opinions 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL: 

C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 

dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL: 

C1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la 

responsabilitat dels propis actes 
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EDUCACIÓ EN VALORS 

APRENDRE A SER I A PENSAR DE MANERA AUTÒNOMA 

Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat. 

Autoregulació de la conducta 

Estratègies de diàleg 

Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

Idees clau  

 

 

Situació dins del Projecte  

 

Activitats  

A continuació trobareu recollides les activitats que s’han fet amb l’alumnat per treballar les idees clau 

identificades anteriorment. A més a més, les pàgines amb un marge discontinu  inclouen anotacions  per als 

docents que s’han considerat rellevants. 

La majoria dels coneixements científics s’han construït a partir d’evidències 

obtingudes a partir de mesures o dades indirectes de la realitat. 



 

 

Com ho saben si no ho veuen? 
1. Pensa i enumera les diferents maneres que imagines que utilitzen les 

persones que es dediquen a la ciència per fer nous descobriments.



 

 

Tota la comunitat científica accepta que la matèria esta constituïda per unes parts molt petites que s'anomenen 

àtoms, que tenen unes propietats determinades i que les propietats d'aquestes partícules són diferents a les de la 

matèria que forma (teoria atòmica). Tot i així, mai ningú ha estat capaç de veure de manera directa un àtom i la 

seva estructura (et refereixes a les unions que forma amb altres partícules? o bé l'estructura interna de l'àtom?) 

tal i com nosaltres les veiem representades en els llibres de text. 

 

Així doncs, per què parlem dels àtoms i acceptem que existeixen? 

Perquè des del segle XIX diferents científics (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr...) han dut a terme diverses 

experiències científiques que, a partir de mesures indirectes, han anat aportant molta informació sobre les 

característiques i el comportament de les partícules atòmiques. La teoria atòmica que avui en dia coneixem 

correspon a un conjunt d'idees que s'ha anat posant a prova i sofisticant progressivament en base a nous 

experiment, i que, fins al moment, és el que permet explicar millor totes aquestes proves obtingudes.  El que 

nosaltres veiem als llibres de text és una representació gràfica d'aquestes idees, és a dir, no corresponen als 

resultats dels experiments en els que es basa. 

 

I, aleshores, pot ser que en algun moment la comunitat científica deixi d’acceptar aquesta idea? 

Tot i que és quelcom molt improbable perquè el nombre d’evidències són moltes, una de les característiques de la 

ciència és el seu creixement continu. Aquest fet implica que, tal com ha passat en algunes ocasions al llarg de la 

història, la troballa de noves evidències (per exemple, en situacions o condicions diferents a les que ara coneixem) 

pot fer canviar la idea que tenim actualment de l’àtom o de les seves parts. 

 

Això només passa amb els àtoms? 

No, la major part dels coneixements científics actuals (p.ex. la idea de l’origen de l’univers, l’interior de la Terra, 

l'evolució de les espècies...) es basa en models construïts a partir d’evidències obtingudes. No, la major part dels 

coneixements científics actuals (p.ex. la idea de l’origen de l’univers, l’interior de la Terra...) es basa en models 

construïts a partir d’evidències obtingudes. 

 

Abans de començar l’activitat  demanarem a l’alumnat que pensi diferents maneres que 

creuen que les diferents persones que es dediquen a la ciència fan servir per ser les seves 

investigacions.  

L’objectiu d’aquesta pregunta és fer emergir les idees de l’alumnat respecte a la forma 

d’investigar dels científics professionals. En aquestes idees prèvies l’alumnat sovint fa 

referència a mètodes i instruments que permeten la observació directa dels fenòmens 

com per exemple: mirar amb un microscopi molt potent, mesurar...  

A continuació farem una posada en comú de les diferents idees sorgides entre els 

diferents alumnes o grups d’alumnes.  

Després d’aquesta primera posada en comú  els farem la següent pregunta: Com creieu 

que s’ho han fet els científics per dir que l’aire està format per diferents gasos si no els 

podem veure?. Aquesta pregunta serà el desencadenant de la següent seqüència 

d’activitats.   

Per saber-ne més sobre com la ciència construeix el seu coneixement  



 

 

La metàfora de les “Caixes negres”  
A continuació us entregarem una caixa que conté diverses coses al seu interior. Sense 

obrir ni trencar la caixa, per grups, heu d’intentar esbrinar què hi ha al seu interior.  

 

2. Fent observacions i mesures, sense obrir ni malmetre la caixa, podríeu dir què 

creieu que hi ha al seu interior ? Com creus que ho podríeu saber? 

 

 

 

 

3. Complerta la taula següent:  

 Què creiem que hi ha dins de la 
caixa? 

Què ens ho fa pensar? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



 

 

La metàfora de les “Caixes negres”  

Per a aquesta activitat agruparem a l’alumnat en 

equips de treball de 4 o 5 persones. A cadascun 

d’aquests grups donarem una caixa tancada amb 

diferents objectes al seu interior i l’encàrrec que 

farem als infants és el següent: Sense obrir ni 

malmetre la caixa, només fent observacions i 

mesures, ens heu de dir què creieu que hi ha al seu 

interior. Caldrà remarcar que cadascuna de les 

caixes que hi ha a l’aula contenen objectes diferents 

i que per poder discutir més endavant amb la resta 

de grups sobre aquesta, és molt important que 

anotin el número de la caixa que estan explorant.  

Abans d’entregar les caixes a cadascun dels grups és important que pensin i anotin de 

quines maneres creuen que podran obtenir aquesta informació.   

Un cop conegut el repte i reflexionat sobre algunes estratègies de resolució, demanarem 

a cadascun dels grups que comenci a treballar amb una caixa. En aquest moment el 

docent pot anar passant pels grups observant què fan i formulant preguntes a l’alumnat 

que els ajudin a enfocar la mirada. Alguns exemples d’aquestes preguntes poden ser: 

«De què està fet el que hi ha dins?», «Quant espai ocupa dins de la caixa?», «Quina creus 

que és la seva forma?» «Com es mou dins de la caixa», «Podríeu intentar fer un dibuix 

del que hi ha a dins?»...  

 

Figura 2. Grup d’alumnes imaginant què hi ha dins de la caixa i 
intentant dibuixar allò que imaginen que hi ha dins de la caixa.  

Figura 3. Dibuix del que un grup d’alumnes imagina que hi 
ha dins d’una caixa 

 

Figura 1. Exemple de l’interior de dues de les 

caixes utilitzades per a l’activitat.  



 

 

Un cop feta una primera exploració, preguntarem a 

l’alumnat si creu que hi ha algun instrument que el pot 

ajudar a saber què hi ha dins de la caixa. Desprès de 

conversar sobre quins creuen que són aquest 

instruments en posarem alguns a la seva disposició. 

Aquests els poden ajudar a agafar dades de manera 

indirecta (p.ex. imants, balança...) i, per tant, a extreure 

més conclusions en base a les proves.  

Es deixarà a l’alumnat que segueixi explorant la caixa.  

L’ús d’aquests instruments per recollir dades de manera indirecta pot portar a l’alumnat 

a fer comparacions amb objectes visibles que els ajudin a comprovar o refutar les seves 

idees sobre l’interior de la caixa (p.ex. posar un tros de cartró –material del que estan 

fetes les caixes- entre l’imant i una peça metàl·lica per saber si varia o no la “capacitat 

d’imantar” de l’imant i com quina és la sensació que es te 

al fer-ho per desprès comprovar què passa amb la caixa).  

A mesura que els infants creguin que saben què hi ha a 

dins de les caixes els anirem preguntant com de segurs 

estan de conèixer el contingut de la caixa. Aquest serà un 

bon moment per començar a diferenciar entre allò que 

observem (p.ex. que les caixes són de cartró, que algunes 

tenen una barra...) i allò que interpretem (p.ex. a l’interior 

hi ha una maquineta...).  

 

Per ajudar en aquesta reflexió sobre allò que observem i allò que interpretem posarem 

en comú les idees dels diferents grups respecte al contingut de les caixes i els 

demanarem que expliquin quines evidències tenen o què els fa pensar que aquell 

objecte està a l’interior de la caixa.   

 

 

 

Figura 4. Alumne amb un imant 

comprovant si el que hi a l’interior de la 

caixa s’imanta o no.  

Figura 5. Alumna comprovant què passa 

quan entre l’imant i el metall hi ha un tros 

de cartró –material del que estan fetes les 

caixes-. 



 

 

4. Què hem fet per saber què hi havia dins de les caixes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desprès de la vostra experiència amb l’activitat de les caixes, com creus que 

saben els científics com són les coses si no les poden veure? 



 

 

Com ho saben si no ho poden veure?  

Un cop acabada l’activita de les caixes 

demanarem a l’alumnat que amb els 

mateixos grups reflexionin sobre aquelles 

accions que els han ajudat a imaginar què hi 

habia dins de les caixes. A partir de la seva 

experiència, a continuació, es demanarà a 

l’alumant que torni a pensar en la idea 

inicial sobre com els científics saben què 

són les coses quan no les poden veure.  

És important que en aquesta posada en 

comú es faci émfasi en que, igual que 

passava amb les caixes, moltes vegades els 

científics no poden observar o agafar dades 

directament dels fenòmens del nostre 

entorn. Aleshores aquests imaginen 

explicacions (models) de com són les 

coses... a partir de les evidències que tenen. 

A mesura que els aparells científics i 

tecnològics que tenim a l’abast són més 

sofisticats podem obtenir noves evidències 

que reforçen aquestes idees o que les fan 

canviar.  

 

 

Figura 2. Exemple de respostes d’un grup d’alumnes de l’escola Bellaterra a la 

pregunta: com saben els científics què són les coses quan no les poden veure?  
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Activitat Optativa 4:  

Com ens afecta una cosa tant petita? 

Modelitzant la idea de salut a l’aula 

La proposta didàctica que es recull a continuació es el resultat d’activitats realitzades a 

la Jornada ParticipAire i d’un treball conjunt amb l’escola de Rellinars. 

INTRODUCCIÓ  

A l’article “Efectes de la contaminació en les persones: què en sabem i de què busquem 

evidències” (Revista Ciències 35) el Dr. Xavier Basagaña destaca la importància que té la 

mida de les partícules contaminats per entendre el seu l’efecte en la nostra salut. 

Entendre doncs, la relació entre contaminació i salut passa per treballar amb l’alumnat 

diverses idees força antiintuitives per als nens i nenes com per exemple: la relació de 

dimensió de les partícules contaminants amb altres coses conegutdes o que, com més 

petites són les partícules més penetra en el nostre cos i més mal poden fer a la nostra 

salut.  

A continuació es proposen un seguit d’activitats que tenen com a objectiu treballar 

aquests aspectes amb l’alumnat.  

Competències   

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT 

DEL MEDI 

DIMENSIÓ MON ACTUAL: 

C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i 

analitzar resultats per trobar respostes. 

C5. Valorar problemes socials rellevants 

interpretant-ne les causes i les conseqüències 

per plantejar propostes de futur. 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL: 

C6. Adoptar hàbits sobre alimentació, 

activitat física i descans amb coneixements 

científics per aconseguir el benestar físic 

C8. Prendre decisions sobre higiene i salut 

amb coneixements científics per a la 

prevenció i el guariment de malalties. 

MATEMÀTIQUES 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

C6. Identificar les matemàtiques implicades 

en situacions quotidianes i escolars i cercar 

situacions que es puguin relacionar amb idees 

matemàtiques concretes 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I 

REPRESENTACIÓ 

C8. Expressar idees i processos matemàtics 

de manera comprensible tot emprant de 

llenguatge  

https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n35-basagana/390
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Continguts generals 

CONTINGUTS CLAU PER A L’ETAPA QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA: 

Realització d’un treball 

d’investigació a partir del 

plantejament de qüestions i 

problemes rellevants de l’entorn, 

mitjançant el treball cooperatiu i a 

partir de l’experimentació i l’ús de 

diferents fonts d’informació 

Comunicació oral de les 

observacions realitzades utilitzant 

diferents llenguatges. 

EDUCACIÓ PER LA SALUT: 

El cos humà des d’una visió 

integrada d’aparells i sistemes 

Les substàncies imprescindibles 

per a la vida humana: aire, aigua 

i nutrients.  

Els riscos del consum de 

determinades substàncies 

 

MATEMÀTIQUES 

MESURA 

Comprensió i ús del sistema 

internacional de mesura 

Lectura d’escales i de taules de 

mesura en contextos reals 

ESPAI I FORMA 

Us d’escales sobre mapes per 

calcular distancies reals 

Descripció de transformacions 

EDUCACIÓ EN 

VALORS 

APRENDRE A CONVIURE 

Assumpció de responsabilitats i 

compromisos en activitats de 

l’entorn més proper. 

APRENDRE A SER CIUTADANS 

RESPONSABLE EN UN MÓN 

GLOBAL 

Actituds i estratègies personals i 

col·lectives de consum 

responsable i cura del medi 

C9. Usar les diverses representacions dels 

conceptes i relacions per expressar 

matemàticament una situació  

EDUCACIÓ EN 

VALORS 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL: 

C5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 

participació en les relacions entre les 

persones. 

C6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu 

que promoguin el compromís personal i les 

actituds de convivència. 

DIMENSIÓ SOCIAL: 

C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per 

cercar solucions alternatives als problemes. 
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Idees clau  

 

 

 

 

Situació dins del Projecte  

 

Activitats  

A continuació trobareu recollides les activitats que s’han fet amb l’alumnat per treballar les idees clau 

identificades anteriorment. A més a més, les pàgines amb un marge discontinu  inclouen anotacions  per 

als docents que s’han considerat rellevants. 

Les partícules contaminants tenen mides molt petites i, per això una bona part 

d’aquestes no es poden veure a ull nu. 

Com més petites són les partícules penetren més fàcilment a l’interior del nostre 

cos i per tant més afecten a la nostra salut 



 

 

Quant mesuren les partícules contaminants que hem recollit?  

Amb ajuda del programari de la lupa digital, mesureu diverses partícules (algunes més 

grans i altres més petites) de les mostres que heu recollit amb la vaselina a la vostra 

escola.  

Quina mida tenen les següents aquestes partícules? 

Tipus de Partícula Mida 1 Mida 2 Mida 3 

Sorra    

Sutge    

Cabell    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació intenteu classificar les partícules en funció de la seva mida:  

 Quines partícules són les més grans?  

 

 

 Quines partícules són les més petites?



 

 

Quant mesuren les partícules contaminants que hem recollit?  

Amb l’ajuda del programari de les lupes digitals utilitzades per observar les mostres de vaselina col·locades 

demanarem a l’alumnat que identifiqui i a continuació mesuri algunes de les partícules. Per facilitar la feina de 

recollida d’aquestes dades es proposa que els nens i les nenes utilitzin la següent taula:  

Tipus de Partícula Mida 1 Mida 2 Mida 3 

Sorra    

Sutge    

Cabell    

    

    

 

Tal com es pot observar, en aquesta es demana que d’un mateix tipus de partícula (p.ex. sorra, cabell...) es facin 3 

mesures diferents. L’objectiu d’aquestes mesures és observar que existeix una certa variabilitat entre les mesures de 

les partícules contaminants però que es poden establir rangs per a cadascuna de les partícules. Aquest rang i/o 

variabilitat serà major com més potent sigui la lupa i, per tant, més es pugui augmentar la mida de les partícules. 

La imatge del marge resumeix els rangs que les 

persones que la ciència ha determinat per a 

cadascuna de les partícules contaminants.  

Un altre aspecte que pot ser interessant treballar 

amb l’alumnat és la mida a partir de la qual es 

considera que una cosa és visible pels humans a ull 

nu. Aquest fet permetrà a l’alumnat esdevenir 

conscient que la vista humana només pot observar 

aquells objectes que tenen una mida superior a 

0,1mm.  

Una vegada els diferents grups han agafat dades 

sobre la mesura de les diferents partícules es 

posaran en comú aquestes observacions. En 

aquesta posada en comú s’intentarà classificar les 

partícules des de aquelles que sembla que tenen 

una mida més gran i les de mida més petita. També 

caldrà aprofitar aquesta posada en comú per 

reflexionar amb l’alumnat sobre les limitacions de 

la lupa.  Per fer-ho es suggereix fer a l’alumnat 

preguntes tals com: “creieu que amb la lupa ja hem 

pogut veure tot el que s’ha enganxat a la cartolina 

o creieu que encara hi ha coses més petites que es 

deuen haver enganxat i que no podem veure?”. Tal 

com succeeix amb l’ull humà les lupes tenen un 

rang de mesura que varia en funció dels augments que tinguin.  

 

Figura 3. Exemples de rangs de mida de les partícules segons el tipus o origen 

expressada en  



 

 

 

Quina mida tenen les partícules contaminants?  

Classifica les partícules que apareixen a les tarjes segons la seva mida.  

 

 

 

 

Observa un cabell del teu cap. Segons les tarjes dels contaminants que has classificat en 

l’activitat anterior, quina és la mida d’un cabell?  

 

 

 

 

A continuació fes una representació a escala d’un cabell i de les següents partícules 

contaminants: PM 10, PM2,5, PM 1, Partícules ultrafines, Sorra i Polen. Per fer la representació 

pots utilitzar els materials que consideris més adients.  

 

Després de fer la representació a escala:  

 Quantes vegades més petita és una partícules PM 10  respecte un cabell? 

 

 Quantes vegades més petita és una partícula PM1 respecte un cabell? 

 

 

 

Creus que la mida de les partícules pot tenir alguna relació amb els seus efectes sobre la salut?  

Explica-ho. 



 

 

Quina mida tenen les partícules contaminants?  

Amb l’objectiu de facilitar el treball que es farà a 

continuació es donarà a cada gruo d’alumnes un joc 

de targes que inclou algunes representacions com 

les següents  

Podeu trobar el material per imprimir al següent 

link. 

En aquest apareixen representats totes les 

partícules que els alumnes poden haver observat a 

la vaselina i també d’altres de molt rellevants en el tema de la contaminació. El primer que es proposa 

és llegir amb l’alumnat el nom i la mida assignada a 

les diferents partícules. Aquesta primera lectura ha 

de servir per assegurar-nos que tot l’alumnat identifica què són cadascuna de les partícules. Així, per 

exemple, serà necessari aclarir que totes aquestes partícules que apareixen a la imatge com a PM ( de 

l’anglès Particle Matter: Matèria Particulada) són partícules que nosaltres fins ara hem anomenat sutge 

però que els científics les anomenen amb les sigles PM. Un altre dels aspectes que caldrà observar és 

si les mides de les partícules que apareixen a les targes (basades en les mides de referència de la 

ciència) són similars a les que nosaltres hem mesurat amb la lupa anteriorment i reflexionar sobre a 

què creiem que es deuen aquests canvis. 

Un cop fetes les reflexions inicials demanarem als diferents grups d’alumnes que classifiquin les targes 

en funció de la seva mida. A continuació els demanarem buscar i comparar a partir d’una mida de 

referència. Per fer-ho els demanarem que es mirin un cabell. Entre les targes amb les que estan 

treballant poden identificar que la mida aproximada d’un cabell és de 40µm. A més a més, si observen 

la seva classificació veuran que els cabells és l’elements de les targetes més gran.  

Partint d’aquesta referència demanarem a l’alumnat que faci una representació a escala d’un cabell i 

d’algunes de les partícules de les targes. Podem optar per que l’alumnat representi les dimensions de 

totes les targes o bé per triar només aquelles més 

importants a l’hora de parlar de contaminació: les 

partícules PM de les diferents mides.  

Per fer aquestes representacions oferirem als diferents 

grups tot tipus de material de mesura: regles, compàs... i 

també material tipus paper, cartolina... per a que pugui fer 

les seves representacions.  

Durant l’activitat el docent anirà fent preguntes als 

diferents grups associades amb l’escala, per exemple: 

“Quantes vegades més gran és el cabell respecte a una 

partícula de PM1”. Donat el treball d’escales que implica l’activitat és imprescindible que els alumnes 

identifiquin i expressin quina és l’escala de la seva representació.  

Figura 5. Exemple de representacions a escala fetes per 

l’alumnat de Cicle superior de l’escola Rellinars.  

Figura 4. Joc de Targetes de substàncies contaminants. 

https://drive.google.com/open?id=15hp3rZ7E3240dCmBIs5L8DZ3qq0e9hro


 

 

Un cop acabades les representacions es proposa que els diferents grups presentin a la resta de la classe 

les seves produccions. A mode d’introducció de la següent activitat es preguntarà a l’alumnat si creu 

que existeix alguna relació entre la mida de les partícules i el seu efecte en la salut.   



 

 

On es queden les partícules? 

Quin creus que és el recorregut que fa una partícula contaminant 

dins del nostre cos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la següent silueta del cos humà. Aquesta inclou diversos mecanismes com per 

exemple els pels del nas, etc. que intenten evitar l’entrada de partícules a l’interior del 

nostre cos.  

 

Tenint en compte la mida de partícules que atrapa cadascun dels mecanismes de 

defensa, intenta classificar on quedarà cadascuna de les partícules contaminants amb 

les que estem treballant.  

Desprès de l’activitat torneu a mirar el vostre dibuix inicial i, en un altre color, feu les 

modificacions que considereu necessàries.   



 

 

On es queden les partícules? 

Un cop l’alumat s’ha fet una idea de com de petites són les partícules contaminants que emeten els  

cotxes la següent activitat aprofundeix en l’efecte que tenen aquestes sobre la salut de les persones.  

El primer que demanarem a l’alumnat és que dibuixi quin creu que es el recorregut que fa una partícula 

contaminant quan entra al nostre cos. 

Les possibles respostes que els i les alumnes poden donar a aquesta pregunta són principalment 

les tres següents: 

 

 
 

Nivell 1: Les partícules es queden 
al nas 

“Les partícules de contaminació es 
queden al nas” 

Nivell 2: les partícules es queden 
als pulmons 

“Les partícules de contaminació arriben 
fins als pulmons i es queden allà” 

Nivell 3; les partícules arriben a tot el cos 
pel sistema circulatori 

“Les partícules de contaminació arriben als 
pulmons i d’allà passen a la sang repartint-se 
per tot el cos podent arribar fins i tot al cervell”  

A continuació es farà una posada en comú dels dibuixos elaborats pels 

diferents alumnes. En aquesta posada en comú no és necessari que tot 

l’alumnat presentin el seu model inicial però si que és imprescindible que 

aparegui com a mínim un exemple de cadascun dels model dels alumnes.  

Seguidament s’entregarà a cada grup d’alumnes una silueta del cos humà 

com la que s’observa al marge (podeu trobar la silueta i les partícules per 

imprimir al següent link). En aquesta es poden observar representats 

diferents mecanismes de defensa que té el cos per evitar que les partícules 

de certa mida penetrin al seu interior (p.ex. els pels del nas, la mucositat 

del coll...). Es demanarà doncs a l’alumnat que identifiqui en quin lloc del 

cos (nas, coll, pulmons, reg sanguini...) es queden les diferents partícules 

de les targetes.  

Un cop feta aquesta activitat en petits grups es posaran en comú les idees sorgides i es deixarà temps a 

l’alumnat per fer modificacions al seu dibuix inicial. És important que les modificacions es facin en un 

color diferent a l’original per a que alumnat i docents esdevinguin conscients dels canvis o idees de canvi 

que s’han fet amb aquesta activitat.  

En la posada en comú dels dibuixos finals serà important remarcar diverses idees. En primer lloc, que 

depenent de la mida les partícules penetren més o menys al nostre cos, en segon lloc, la connexió entre 

els diferents sistemes (especialment sistema respiratori i circulatori) ja que només d’aquesta manera es 

pot explicar que les partícules contaminants que respirem puguin tenir efectes cognitius.   

Figura 6. Material per a l’activitat: Silueta 

del cos humà 

https://drive.google.com/open?id=15hp3rZ7E3240dCmBIs5L8DZ3qq0e9hro


 

 

Recursos Extra 

 

Un altre recurs que pot ajudar a l’alumnat amb més dificultats 

a aprofundir en les mides són les simulacions que hi ha sobre 

el tema. Aquestes aplicacions permeten a l’alumnat de forma 

fàcil augmentar o disminuir l’escala i observar els diferents 

objectes, éssers vius... que es troben en aquelles mides. Dos 

exemples de simulacions d’aquests tipus són els següents:  link 

1 i link 2 
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Activitat Optativa 5:  
Què podem fer per disminuir la contaminació de l’aire? 

Dissenyant solucions al problema de la contaminació de l'aire. 

La proposta didàctica que es recull a continuació és el resultat d’activitats realitzades a la 

Jornada ParticipAire que va tenir lloc el 22 de març del 2019 a Cosmocaixa (Barcelona).  

Introducció  

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat conegui les principals fonts de contaminació a les 

ciutats, a partir de diagnosticar l’estat de diferents ciutats hipotètiques i plantejar possibles solucions. 

A més a més, després de plantejar possibles solucions es desenvoluparà el cas concret dels filtres per 

netejar l’aire contaminat, tot familiaritzant-se amb la mida de les partícules en suspensió. 

Inicialment l’alumnat haurà d’identificar les fonts de contaminació existents en una ciutat, 

reflexionant no només sobre aquells elements que emeten contaminants, sinó també amb aquells 

elements que podrien ajudar a reduir la contaminació però que no trobem en aquestes propostes.  

A partir d’aquest treball es proposarà a l’alumnat que redissenyi la ciutat per tal de millorar la qualitat 

de l’aire. 

A partir de la identificació de les zones més contaminades es proposarà a l’alumnat que imagini que 

la seva escola es troba en una d’aquestes zones i dissenyin com farien un filtre per netejar l’aire de 

l’aula. Davant de diferents materials (gases, mitges, cotó, etc.) cada grup cooperatiu de 3-4 alumnes 

haurà d’escollir un dels materials amb el que construiria el seu filtre. Amb l’ajuda de lupes i diferents 

imatges de partícules contaminants han de decidir si les partícules quedarien atrapades o si 

aconseguirien travessar el material. 

Competències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT 

DEL MEDI 

DIMENSIÓ MON ACTUAL: 

C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i 

analitzar resultats per trobar respostes. 

C5. Valorar problemes socials rellevants 

interpretant-ne les causes i les conseqüències 

per plantejar propostes de futur. 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL: 

C8: Prendre decisions sobre higiene i salut 

amb coneixements científics per a la 

prevenció i el guariment de malalties. 

EDUCACIÓ EN 

VALORS 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL: 

C5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 

participació en les relacions entre les persones. 

C6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu 

que promoguin el compromís personal i les 

actituds de convivència. 

DIMENSIÓ SOCIAL: 

C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per 

cercar solucions alternatives als problemes. 
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Continguts generals  

CONTINGUTS CLAU PER A L’ETAPA QUE ES TREBALLEN 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

NATURAL 

LES PERSONES I LA SALUT: 

Valoració critica dels comportaments 

individuals que afecten la salut dels altres 

i la pròpia. 

Expressió raonada de les valoracions 

pròpies i contrast amb les valoracions dels 

altres sobre decisions que afavoreixen un 

comportament responsable i saludable. 

MATÈRIA I ENERGIA: 

Propietats dels diferents materials 

d’una mescla relacionant-les amb l’ús 

de diferents tècniques de separació de 

substàncies: imantació, filtració, 

decantació, evaporació i destil·lació. 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

SOCIAL I CULTURAL 

EL MÓN QUE ENS ENVOLTA 

Valoració d’actuacions que contribueixen 

a la protecció del medi 

PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 

Nocions bàsiques per a la cura d’un 

mateix i de les persones de l’entorn. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

APRENDRE A CONVIURE 

Assumpció de responsabilitats i 

compromisos en activitats de l’entorn 

més proper. 

APRENDRE A SER CIUTADANS 

RESPONSABLE EN UN MÓN GLOBAL 

Actituds i estratègies personals i 

col·lectives de consum responsable i 

cura del medi 

 

Idees clau  

 

 

 

 

  

A les ciutats existeixen diferents elements que contaminen l’aire. Aquests els 

anomenem fonts de contaminació.  

Degut a la seva petita mida és difícil capturar les partícules en suspensió i netejar 

l’aire contaminat. 

Les partícules contaminants són molt petites, però tot i així poden afectar a la 

salut de les persones.  
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Situació dins del Projecte  

 

Activitats  

A continuació trobareu recollides les activitats que s’han fet amb l’alumnat per treballar les idees 

clau identificades anteriorment. A més a més, les pàgines amb un marge discontinu  inclouen 

anotacions  per als docents que s’han considerat rellevants. 



 

 

 Dissenyant solucions al problema de la contaminació de l'aire. 

 

Com és la contaminació a les nostres ciutats? 

1. Dibuixeu o escriviu quines penseu que són les fonts de contaminació principals a les 

ciutats. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per grups cooperatius, identifiqueu quines són les font de contaminació de la ciutat 

que us ha tocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com és la contaminació a les nostres ciutats? 

L’objectiu de l’activitat 1 és que l’alumnat pensi quines són les fonts de contaminació més 

importants que podem trobar a les ciutats. En aquesta primera activitat és important que 

l’alumnat digui, dibuixi o escrigui lliurement el que pensa i que es deixi el temps suficient perquè 

tots els nens i nenes pensin explicitin les seves idees. En aquest moment no és important que 

les seves respostes siguin correctes o no, sinó que expliquin totes aquelles coses que pensen. 

 

A l’activitat 2 es proposa que per grups cooperatius, s’identifiquin les diferents fonts de 

contaminació d’una ciutat. S’han dissenyat 4 tipus de ciutats diferents, tot i que principalment, 

amb les mateixes fonts de contaminació. Hi ha moltes fàbriques i trànsit rodat (cotxes, camions), 

avions o vaixells i d’altra banda, també hi ha pocs espais verds i pocs carrils bici o transport 

públic. Es proposa que cada grup cooperatiu treballi només amb un model de ciutat i que serà 

el que li farà de guia en aquesta i en les següents activitats. 

En aquesta activitat a part dels elements que emeten contaminants a l’aire, també és important 

destacar elements que ens podrien ajudar a reduir-la i que sovint són molt escassos, com el 

transport públic i els espais verds. Per fomentar que també pensin en aquests elements es pot 

preguntar a l’alumnat sobre les característiques de la ciutat que afavoreixen que hi hagi 

contaminació. 

 

CIUTAT 1 



 

 

 

 

 

Podeu trobar les imatges en millor resolució al següent enllaç. 

 

 

CIUTAT 2 

CIUTAT 3 

CIUTAT 4 

https://drive.google.com/drive/folders/1fEiZIXZvPspb0o2hQzU1NVmizS8rZlpL?usp=sharing


 

 

Proposem solucions: quina ciutat volem? 

3. Fins ara hem identificat diferents fonts de contaminació de l’aire que podem trobar 

a les ciutats. Per grups, penseu quines accions es podrien dur a terme a la ciutat que heu 

estat treballant per reduir la contaminació.   



 

 

Proposem solucions: quina ciutat volem? 

Un cop identificades totes les fonts de contaminació existents a les ciutats, es proposa a l’alumnat que 

sobre la mateixa ciutat proposi diferents solucions, per exemple, la construcció de carrils bici o de més 

espais verds, la millora de la xarxa de transport públic, etc. 

Sovint les solucions que proposa l’alumnat són força simplistes i poden donar-los la falsa sensació que tot 

i ser molt fàcils no es duen a la pràctica, per exemple, tallar carrers. Per aquest motiu caldrà aprofundir i 

reflexionar amb l’alumnat sobre les implicacions a nivell de mobilitat, accessibilitat, etc. que suposa 

cadascuna d’aquestes respostes. 

Pel que fa a la gestió del grups, es proposa que es mantinguin els mateixes grups cooperatius que en 

l’activitat anterior i es treballi sobre el mateix mapa de la ciutat. Si es considera, després d’aquesta 

activitat cada grup pot explicar a la resta de companys com és la seva ciutat i quines són les solucions que 

han proposat. 



 

 

PODEM NETEJAR L’AIRE? 

Una de les mesures que es proposen per reduir la contaminació a escoles o hospitals, 

per exemple, és la instal·lació de filtres que netegin l’aire contaminat. 

4. Ara disposareu de diferents materials amb el que podríeu construir un filtre per 

netejar l’aire de partícules contaminants. Amb l’ajuda de la lupa, escolliu amb quin 

d’aquests materials construiríeu el vostre filtre. 

 



 

 

Podem netejar l’aire? 

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en la mida de les partícules contaminants a partir de l’elecció 

d’un material que servís com a filtre per netejar l’aire. Per fer-ho es proposa donar, per grups cooperatius 

quatre tipus de materials: gasa, mitges, paper de filtre o filtres de PM comercials. En cas que no es 

poguessin obtenir aquests materials es podrien substituir per altres que nosaltres o els alumnes també 

pensin que podria fer de filtre. 

És important que abans de fer la observació amb la lupa els alumnes dibuixin què esperen veure, i que 

posteriorment, es faci la observació amb la lupa.  

Es proporcionen mostres de gases, mitges, roba, paper de filtre i cotó amb algunes mides de referència. 

Aquestes mides es donen en micròmetres (µm), sent l’equivalència en mil·límetres (mm) de 1 mm = 1000 

µm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un cop s’hagin observat els diferents materials, per poder escollir quin d’ells podrà ser utilitzat per netejar 

l’aire, i per tant que les partícules contaminants no podran travessar-lo, és necessari saber de quina mida 

són les aquestes partícules. Per això, es proporcionen diferents imatges de partícules que s’han vist al 

llarg del projecte, com pol·len, sorra fina, bacteris, etc. 

  

 

Podeu trobar les imatges amb la lupa en millor resolució i la plantilla per l’alumnat al següent enllaç 

ttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1igs9uMs6t0uHZZMT7lMGNNsNN_q7v1M2

