
Esther Ros

Per cel•lebrar la setmana de la ciència, en totes les hores de ciències naturals, es proposa a l'alumnat de segon d'ESO 
que dissenyi un joc que permeti treballar els noms i símbols dels elements i la seva situació a la taula periòdica. L'activitat 
es realitzarà per grups i culminarà amb una exposició a classe on es presenti el joc i s'expliquin les normes.
Una vegada fetes totes les presentacions, es destinarà una sessió per tal que l'alumnat provi els diferents jocs.
Es proposa a l'alumnat de tercer d'ESO la realització d'una taula periòdica gegant que pugui ser exposada al centre.
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Es tracta d'activitats proposades per l'apFQc – Associació de Pro-

fessors de Física i Química de Catalunya.

Objectius
• Aprendre els símbols i els noms dels elements.

• Conèixer els diferents grups i períodes de la taula periòdica.

• Saber distingir entre metall i no-metall.

• Fomentar la creativitat de l'alumnat.

Material necessari
A gust de l'alumnat (cartolina, fulls de plàstic, pintures, retoladors, 

capses de cartró, ...)

Procediment  per segon d'ESO:
D'un llistat de jocs proposats se n'han seleccionat tres: 

passaelements,trencaclosques i linx. Els alumnes, per grups, ela-

boraran els diferents jocs, els provaran i els intercanviaran amb els 

altres. Finalment es pot fer una competició entre tota la classe.
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1.- Joc del linx. Alumnat de 2n d’ESO.

Procediment  per tercer d'ESO:
Es participarà per parelles, i a cada parella se li assignaran dos 

elements de la TP, un sobre l’altre i instruccions amb le mides i 

tipus de lletra. La taula es realitzarà amb capses de folis.

Buscaran alguna imatge de l’element. Si és possible dues, una en 

estat natural i una altra d’un objecte fabricat amb l’element o un 

compost d’ell. Les imatges s'imprimiran en un full DIN A4. 

Cada capsa servirà per dos elements, i per cada element hi 

haurà un forat per on mirar i veure les imatges. La tapa de la 

capsa serà retallada formant un marc on aniran enganxades les 

imatges, que es veuran a través dels forats. 

2.- Joc del linx. Alumnat de 2n d’ESO. 3.- Passaelements. Alumnat de 2n d’ESO.

4.- Trencaclosques. Alumnat de 2n d’ESO. 5.- Trencaclosques. Alumnat de 2n d’ESO. 6.- Taula periòdica. Elaborada per alumnat de 
3r d’ESO.

7.- Taula periòdica. Elaborada per alumnat de 
3r d’ESO. Vestíbul de l’Ins Ronda.


