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CIÈNCIES A PARTIR DE  CONTES 



Un dia a l’hora del pati un nen es va acostar a la senyoreta i li va dir: 

-“Senyoreta : mira que m’ha passat “ i li va ensenya un tros d’entrepà 

que duia entre les mans tot mullat que li regalimava pels braços. 

-S: però què t’ha passat? 

-Nen : que se m’ha caigut a terra i com se m’ha “suciat” l’he anat a rentar a 

la font. 

- Ara que faig? Tinc gana. 

-S: Doncs menjat el formatge i llença el pa. 

Quan la senyoreta va explicar el que havia passat a la seva companya 

aquesta li va dir : 

-Aquest noi està fet tot un  “Epaminondes” 



PERÒ, QUI ERA EPAMINONDES? 















Quin tipus d’alumne 

volem a les nostres 

classes de ciències? 



NIVELL REPRODUCTIU 

NIVELL CONNECTIU 

NIVELL REFLEXIU 



L’objectiu principal és veure que les nostres accions 

canvien els materials. Què en uns casos aquests 

canvis són permanents i per tant ja no  podrem tornar 

a tenir –los en el mateix estat i en canvi fent altres 

accions en els mateixos materials, aquests canvis  no 

s’aprecien. 



Element que 

provoca el canvi 

Material que 

canvia 

Pressió Pa de pessic 

Escalfor Mantega 

Aigua Cadell 

Fregament Barra de pa 

Corrent d’aire Pastissets 



PRESSIÓ I AIGUA AL PA DE PESSIC 

S’ha xafat en 

molletes. 

S’ha trencat 

molt 

El meu ha 

quedat 

muntat. 



Se mullen. 

Sembla 

verdura 

Ha quedat desfet 

El meu sembla 

una truita 

 

Ha quedat 

com abans, 

més tovet 



PRESSIÓ I AIGUA A LA MANTEGA 

Se queda 

enganxada 

a les mans 

Sembla 

crema de les 

mans 

Se xafa 



Albert - I si li posem aigua què 

passarà? 

Mestra – Va posem-li aigua. Però 

primer pensem què ens sembla que 

passarà. 

Carme – No ho sé. 

Sílvia - A mi em sembla que ens 

marxarà de les mans 

Mònica - Se’ns rentaran les mans 

Pol - Es desfarà  



CALENTEM EL PA DE PESSIC 

• El pa de pessic canvia de color 
i es torna negre, però per sota 
només, per damunt encara 
queda una mica de groc quan 
ho traiem.  

• Surt fum.  

• Es queden gotetes d’aigua al 
got que abans no hi eren. 

• Fa pudor. 

• No el podem tocar perquè 
crema. 

• Al cap d’una estona, quan el 
podem treure del pot, és dur. 



CALENTEM LA MANTEGA 



• La mantega sí que es desfà, 
ells diuen que es fa aigua.  

• Com el pa de pessic també 
fa fum.  

• Fa olor, respecte a això no 
es posen d’acord, per uns 
l’olor és bona i pels altres fa 
pudor.  

• Primer es torna de color groc 
i després marró. 

• Hi ha coses negres pel 
damunt. 



El pa de pessic s’ha cremat i 

s’ha tornat negre només per 

darrere i no s’ha desfet i la 

mantega sí que s’ha desfet i 

s’ha tornat aigua  



Què li passa a l’Epaminondes? 
- Que era un desastre i  ho feia molt malament. 

- Que no pot portar totes les coses perquè no sap 

com es porten.  

- No sabia el que feia 

- Ho fa tot al reves 

- No s’enrecordava del que tenia que fer. 

- No escoltava a la seva mare. 

- Ell fa cas del que diu la seva mare, el que passa 

és que com eren  coses diferents no fa les coses 

com les tenia que fer. 

- No , ell  ho recordava però la culpa del que li 

passava era de la seva àvia que  li donava coses 

diferents del que li deia la mare. 

Mestra - Quan ens equivoquem que és el que no 

fem bé? 

- No pensar. 

- Això li passava  a l’Epaminondes , que quan feia 

coses no pensava amb el cap i llavors 

s’equivocava en tot. 





L’objectiu principal és veure que les nostres 

accions canvien els materials. Què en uns casos 

aquests canvis són permanents i per tant ja no  

podrem tornar a tenir–los en el mateix estat i en 

canvi fent altres accions els mateixos materials no 

canvien. 

 

Per tant hem triat materials molt diversos sobre 

els que farem totes les accions que surten en el 

conte, el que variaran seran els estris que 

utilitzarem per realitzar les diferents accions. 



QUINS MATERIALS CANVIEN AMB UNA GOTA D’ AIGUA? 

SEPAREM LES GOTES AMB EL COMPTAGOTES 



TIREM GOTES D’AIGUA A SOBRE DEL PAPER VERMELL 

Què creus que passarà amb les 

gotes d’aigua? 

 

S’inflaran i es faran més grosses. 

 

Es tornaran vermelles 

 

Depèn del color del paper: l’aigua es 

torna del color del paper. 

 

Les gotes es poden congelar si les 

poses en un lloc que fa fred. 

 

A la finestra? 

 

No a la nevera 





FEM BARREGES 

HEM BARREJAT AMB 

AIGUA: 

- GEL  

- SAL  

- SUCRE 

- FARINA 

- NATA 

I QUÈ HA PASSAT?  
S’HAN DESFET ! 



Ja sabíem que materials com el 

sucre o la sal al barrejar-los amb 

l’aigua es desfeien i “desapareixien” 

o si més no,  no els podíem veure , 

però quantes gotes d’aigua 

necessitaríem per a què això 

passes? Li passaria el mateix a la 

galeta?  

Si posàvem 10 gotes d’aigua en un 

got , es desfaria una cullerada de 

sucre? 

De quina manera ho explicarem als 

companys? 

Van anar posant gotes d’aigua al sucre fins que es va desfer. 



Què podíem fer per saber si era sucre? 

En la discussió del tema per equips  

van sortir dues hipòtesis  diferents : 

-nosaltres  pensem que si això és 

sucre li passarà el mateix que al sucre 

de “granets” : quan el posem amb 

aigua es desfarà. 

 

Nosaltres pensem que si el “xafem” és 

quedarà com el sucre . 



Van anar picant fins que va quedar una pols blanca “igual que el sucre de les 

ensaïmades” 

 

En la conversa final al reflexionar sobre el que havia passat  va tornar a  sortir 

la idea d ‘  on havia anat a parar l’aigua , de com s’havia format aquell terròs i 

de quin efecte havia tingut l’escalfor en aquest procés.  

 

Havia passat el mateix que amb la mantega del conte de l’Epaminondes? 

 





- Es tornarà blanc. 

- S’està tornant del color de la mel. 

- Es tornarà de color marró però 

continuarà sent sucre “a granets”.    

      - A mi em sembla que els 

“granets” s’ajuntaran 

Mestra: a què fa olor? 

     - A pastís 

     - A allò que li posen a  les 

pomes de la fira. 

    - Ah sí, allò vermell 

    - Es caramel 



Vam decidir abocar el que ens 

quedava en un plat i “fer com la 

mare de l’Epaminondes quan 

va deixar els pastissets al 

costat de la porta a refredar-se”. 

 

El caramel de seguida es va 

refredar i es va tornar molt dur, 

el varem trencar però quan el 

van tastar : era amarg! 



Què havíem de canviar per tenir caramel? 

Van decidir que  ho tornaríem a repetir però que no el tindríem tanta 

estona al foc.  

I quan ho vam fer  l’escola es va omplir d’una olor molt diferent, 

d’aquella olor de la fira i de les festes: l’olor del caramel. 


