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A partir de les noves vivències, construïm el nostre propi coneixement del món en que vivim.
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Descripció detallada de l’experiència:
A l’escola fem ciència. Partim d’allò que sabem i fem activitats que ens ajudin a construir models que donin sentit a les nostres experiències. 
En aquesta proposta entenem l’experimentació com una activitat que ens ajuda a construir coneixement. Hem plantejat treballs per aprendre sobre la re-
sistència i l’aerodinàmica de l’aire que es podrien concretar en tres activitats:

Escola Frederic Godàs (Lleida)                          Cicle Superior
Resum

1.- Construïm avions de paper de diferents 
dissenys i fem activitats relacionades amb 
el vol. Per què poden volar planejant?. 
Quin és el secret per mantenir el vol el 
màxim de temps?

Envoltats d’aire:
La Resistencia i l’Aerodinamica

2.- Dissenyem i experimentem amb para-
caigudes.  Com cau el paracaigudes? 
Per què no augmenta contínuament la 
seva velocitat?

3.- Construïm i fem carreres de cotxes. Quin és el model més aerodinàmic?

EL PLANTEJAMENT DE PREGUNTES
En les nostres experiències plantegem preguntes als nostres alumnes per promoure el diàleg. Són preguntes que els aju-
daran en la seva construcció d’explicacions científiques; caldrà cercar noves dades, caldrà comprovar allò que es diu, 
potser s’haurà de defensar davant els companys.
Exemples de preguntes: 

•P. que ajuden a descriure: Com?, On?, Què passa si...(Com cau el paracaigudes?)
•P. que ajuden a fer explicacions causals: Per què? Com és que...?(Com és que l’avió gira cap a la dreta?)
•P. que ens permeten generalitzar: (Quina diferència hi ha entre tenir/no tenir alerons?Per què es desplacen aquests 
cotxes?)
•P. que permeten fer prediccions: (Què passarà si el globus és a l’interior de l’ampolla?)
•P de gestió: (Què es pot fer per a que els vehicles siguin més aerodinàmics?) d’opinió, de valoració:.....
• ............

PENSAR

FER COMUNICAR

Aprendre ciències, interrelacionar…

Manipular, observar, 
identificar, classificar.

experimentar...

Parlar, llegir, dibuixar, 
gesticular, elaborar maquetes, 

escriure... 

Imaginar, comparar,
relacionar, abstreure, regular...

PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ
Els dibuixos, els dissenys, les converses... ja són bons instruments, però recollim el nostre treball en una fitxa. Cal elaborar un informe per comunicar el procés i els resultats:

 
QUÈ TINC? 

 
QUÈ FAIG? 

 
QUÈ PASSA/QUÈ PASSARÀ 

 
PER QUÈ PASSA? 

 
De què par m? 
Objectes, materials 
 
 

 
Explicació del disseny 
Descripció del 
procediment 

 
Descripció de les 
observacions realitzades 

 
Jus ficació de les 
relacions entre els 
instruments u litzats, el 
procediment i la teoria 

 

COM VALOREM L’EXPERIÈNCIA?

• A l’Escola ens preocupa el medi ambient; som Escola Verda i formem part de l’Agenda 21. Hem 
fet ús de materials reutilitzables (papers per als avions, ampolles i taps de diversos tipus,...)

• Els materials utilitzats han estat molt diversos. Els dissenys han mostrat varietat de formes i colors.
• Partim de continguts molt propers als interessos dels alumnes. 
• Tenim en compte les idees prèvies de l’alumnat per tal de fer-les evolucionar.
• Hem integrat el fer, pensar i  comunicar de manera interrelacionada.
• Hem contemplat el treball fora de l’aula. Hem sortit i hem pogut ampliar el nostre camp d’acció.
• ............


