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En una classe organitzada per racons, es destina un d’aquest a l’experimentació. Els nens 
i nenes aniran passant  en diferents moments per verificar una hipòtesis què prèviament 
s’han formulat.

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ
A  la classe hi ha un racó d’experimentació que va canviant quan tots els nens i nenes hi ha anat almenys una vegada a realitzar 
l’experiment proposat. Els experiments escollits per l’experiència són dos: barreja d’aigua i oli, barreja de suc de llimona i bicarbonat.
En aquest racó es vol aconseguir que els nens i nenes raonin, el més científicament possible, a partir de les seves experiències. I així 
s’introdueixin a la formulació d’hipòtesis (penso que passarà ...) i que puguin en grups reduïts verificar-la (en realitat passa...). Des-
prés, una vegada tots els nens i nenes de la classe han passat pel racó, es fa una posada en comú de què pensaven abans de fer 
l’experiment i el que realment ha passat.
Quan en assemblea es presenta cada experiment (en diferents setmanes) cal individualment omplir una part de la fitxa del llibret de 
recull d’experiments. Cal dibuixar i escriure la hipòtesis: penso que passarà... És important fer-ho abans perquè realment sigui una hipòte-
sis i evitant que copiïn els uns dels altres o s’ho expliquin abans de passar pel racó. També cal que el racó quedi una mica aïllat de la 
resta per aconseguir mantenir el secret dels resultats, ja que es pretén que ho descobreixi cada infant tot manipulant.
Quan s’ha realitzat l’experiment s’omple la segona part de la fitxa del llibret de recull d’experiments. Cal dibuixar i escriure el resultat ob-
tingut: en realitat passa...
L’experiència és molt gratificant, tant per l’alumnat com per la mestra. Els infants en parlen, tenen ganes d’anar al racó de seguida, 
s’adonen que els experiments són variats i no sempre passa el mateix. Necessiten utilitzar la imaginació però alhora tenir en compte ex-
periències anteriors. És tant important el treball previ com el posterior. L’esforç de pensar i de verbalitzar el que es pensa, comunicar-ho 
mitjançant el dibuix i l’escriptura (hi ha nens i nenes que potser no són capaços d’escriure-ho, però sí de dibuixar-ho)... No es cansen de 
repetir el procés, fins i tot de provar-lo de diferents maneres. Per exemple, en el cas de la barreja d’aigua i oli: posant primer l’oli i després 
l’aigua, fent-ho a l’inversa; remenant més fort, menys fort, fins i tot no remenant... per constatar un mateix resultat.
S’aconsegueix una ciència escolar que ensenya a...
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Barregem aigua + oli

Els ingredients estan preparats al racó

FER
(observen, manipulen, elaboren i experimenten)

PENSAR
(fan hipòtesis, imaginen, relacionen, valoren, raonen, reflexionen)

COMUNICAR
(parlen, escriuen, dibuixen, s’expressen)

Posem una mica d’aigua Posem una mica d’oli Els nostres resultats científics

2 Barregem bicarbonat + suc de llimona

Fem suc de llimona Comencem a observar resultats Quantes bombolles! Els nostres resultats científics


