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Anem a fer de científics
M:  Anem a fer de científics. Què vol 
dir que farem de científics ?
Guillem: Farem experiments
M: Us ensenyo una cosa. Què us 
sembla que està fent aquesta 
senyora ?
Guillem: Experiments
M: Com ho saps ?
Marina: Perquè com això sembla un 
experiment ( assenyalant els estris 
de laboratori )
Daniela: Hacer cosa guais
M:  Quines coses hi ha a la imatge ?
Toni: Vasos. Un palo así largo
Tonet: Potser vol fer un “remolino de 
viento”
Daniela: Són... ahí tiene los botes 
para hacer los experimentos

Sessió1 
3 d’octubre de 2008
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Amb el pot de tapa groga, amb guix

Daniela: Com farina
Toni: Com sal
Tonet: És com farina però em sembla 
que està podrida
M: Perquè ho dius això ? 
Tonet: Perquè sembla..., perquè té 
una mica de bonyets
Ian: Y se parece como la farina que 
les pomes estan podrides (?)
M: I què passava quan ho movíem ?
Ian: Sale polvo

M: Ens vols explicar alguna cosa, Mei ? Mira, se li queda enganxada als dits
Nona: És una cosa que pinta ( passant els dits per la cartolina )
M: Mira, què ha passat aquí ? Què hi ha aquí dibuixat ara ? 
Tonet: Pues la ma
M: La ma de la Marina. Apunto que deixa empremta. Guillem, et sembla que és 
com la farina que juguem a la classe ? Després us hi fixeu.
Guillem: És finet
Tonet: És molt molt finet... mira, queda la marca !
Daniela: Està fred
M: Mira què diu la Daniela, que això no ho havia dit ningú encara

Marina: Està finet
Toni: está como si fuera sal
M: Prova de posar la ma com abans. Queda la ma posada ? ( l’empremta )
Ian: Sí, mira.
M: Com abans ?
Daniela: Sólo queda la marca
M: No és ben bé com abans, eh ? 
Daniela: Aplastada
Tonet: Pues és una mica no tan finet
Toni: No tan finet. Lo que he dicho yo Montse. Que puede ser sal.

Toni: Són iguals
M: Oh, no sé si són ben bé iguals
Nona: Està fred
M: A veure, si pinta ? ( buido el 
material altra volt al pot i els 
ensenyo la cartolina )
Varis: No
M: molt bé, no pinta. 
( ho tornem a provar per 
assegurar-nos )
M: Ara ja sabem que el pot de color 
verd no pinta

Pot de tapa verda: sal
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Per parelles, tirem aigua a un dels materials. 

Sessió 2
10 d’octubre de 2008

Agafem el pot vermell: 
maizena

TONI: se’ls enganxa a les 
mans.
M: Podeu fer una bola ?
IAN: No la puedo hacer
El Tonet fa una bola petita.
M: La deixem a sobre el pot, 
a veure què passarà demà.
TONET: Potser es posa dura

Agafem el pot groc: guix

M: Què ha passat ?
DANIELA: Que se ha puesto duro
M: Però s’ha puesto tan duro que mira què passa ( rascant el plat, que hi ha quedat el 
guix enganxat . El giro i no cau )
TONI: No cau !
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Ho expliquem als companys

Agafem el pot verd: sal

MEI: Hem fet una bola
M: Es xafa aquesta bola ?
GUILLEM: Sí
TONI: Ja no té bola

M: Que queda enganxada al plat la pasta ?
GUILLEM: es desfà
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Tirem el  material a l’aigua. Ho expliquem als companys

Sessió 3
15 d’octubre de 2008

Pot de color blau: sucre 

TONI: Transparente !
TONET. No fa res
IAN: Se parece como azúcar
El Guillem en vol tirar més per 
veure si canvia de color
DANIELA: No se pone blanco
GUILLEM: Aquest no va

M: On és la pols que heu tirat?
GUILLEM: Se’ns ha escapat.
MEI: No, està al terra

Pot de color vermell: maizena 

IAN: Que se va pabajo
TONET: Aquí a baix ( al cul del got) n’hi ha molt
IAN: Ala, abajo está duro ( remenant )

Ian: Hemos echado una cullarada, y después se ha echado blanca y después se ha 
hecho como una leche. Como el de la Daniela.
Mirem el got de la Daniela i resulta que s’ha separat
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Pot de color groc: guix 

DANIELA: Mira, se nos ha puesto 
como leche
En tirem una nova cullarada sense 
remenar
DANIELA: Se hunde

M: Ha canviat l’aigua?
?: Nooo
?: Sí, está todo blanco

M: On és la pols ?
IAN: Abajo del todo
TONET: Està remenat i sembla com una pastilla, com una aspirina
DANIELA: Está por abajo
TONI: Potser la pols s’ha escapat i està al terra
M: I si agafo una cullarada, que hi és la pols aquí ? 
Noooo
M: És aigua sola, aquesta que hi ha aquí ? 
TONET: És pols, és pols

2on grup, terres diferents
Tirem aigua a un dels materials. Ho expliquem als companys
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Tirem el  material a l’aigua. Ho expliquem als comp anys
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D’excursió a les Coves del Toll ( Moià )
17 d’octubre de 2008
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La ma dels homes primitius

Nosaltres volem pintar com els primitius. Busquem terra que pìnta
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Fem terra fina

24 d’octubre de 2008
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Barregem amb aigua
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27 d’octubre de 2008

La terra rosa del joc del Tonet 
pintarà ?
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Excursió a la masia: 
.- I aquesta terra pinta ?

Taller de la Prehistòria

31 d’octubre de 2008
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El carbó també pinta !

Anem al bosc a buscar més coses que ens sembla que poden servir per pintar

10 de novembre de 2008



16

Pinten les fulles verdes ?

17 de novembre de 2008

Pinten les fulles verdes ?

19 de novembre de 2008
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Pinten les olives ?

19 de novembre de 2008

Pinten les cireres d’arboç ?

19 de novembre de 2008
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Pinten els pètals ? I les fulles grogues

21 de novembre de 2008
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Ens pensem com explicar-ho a les famílies amb l’ajuda
dels materials i de la presentació amb fotos a l’ordinador

Data de presentació: 17 de desembre de 2008

La Rínxols d’or i els 5 potets
http://www.xtec.cat/ceiprellinars/per%20saberne%20mes/per%20saberne%20mes.htm

rtsp://video.xtec.cat/a8067181/rinxols.rm

El fantasma de la terra que pinta

VII Concurs de contes de ciència, 2009
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L'àrea de descoberta de l'entorn ha d'ajudar els infants a elaborar
explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen i els
preocupen en cada moment i procurar, alhora, que es formin una idea d'ells
mateixos com a persones amb capacitat d'aprendre i amb recursos per
emprendre reptes. (...)

L'aprenentatge depèn en gran mesura de la quantitat i de la qualitat d’ocasions
que hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en
proporcionen moltes, però cal que l'escola asseguri per a tots els infants
experiències prou riques i que els acompanyi en els aprenentatges, impulsant
el plantejament d'interrogants, encaminant la resposta a les seves preguntes,
oferint materials, recursos i estratègies que ajudin a través dels llenguatges a
connectar i fer conscients les experiències viscudes.

Currículum del segon cicle de l'educació infantil 
Decret 181/2008 DOGC núm. 5216

Competències

CAPACITATS

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i
desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els
processos de formació de l’alumnat.

L’infant haurà de ser capaç de:

· Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

· Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

Currículum del segon cicle de l'educació infantil 
Decret 181/2008 DOGC núm. 5216
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OBJECTIUS

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup
tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i
intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès,interpretant-
lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i
material

Pedreira, M ( 2010 ) Semblants però diferents.
Una experiència sobre materials al parvulari.
EduQ, 6. 23-29


