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QUÈ ÉS INDAGACIÓ PER A XIQUETS? 
 

• Plantejar les etapes de la 
investigació científica adaptades a 
l'edat. 

• Totes les etapes? - Només aplicable 
a xiquets de primària, no infantil.  
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QUINES SÓN LES ETAPES D’UNA 
INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA? 

–Formulació de preguntes 
–Observació 
–Formulació d'hipòtesi - PREDICCIÓ  
–Planificació de la investigació 
–Interpretació de la informació  
–Comunicació 
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FORMULACIÓ DE PREGUNTES 
“PRODUCTIVES” 

• Serveixen per a suscitar investigacions 
 Les respostes a aquestes preguntes han de  

ser susceptibles de comprovació. 
• Objectiu: Formular la qüestió que cal 

investigar. 
• Activitats que ajuden a formular 

preguntes: Mostrar objectes nous, 
contes, històries reals. 
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OBSERVACIÓ 

• És una activitat mental  i no una mera 
resposta dels sentits a estímuls 
(manipulació). 

• Objectiu - Obtenir informació rellevant 
per a la investigació. 

• Activitats - Comparació, classificació i 
ordenació amb un propòsit donat. 
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FORMULACIÓ D'HIPÒTESI 

• Són idees que tracten d'explicar 
observacions, relacions.  

• Amb elles es construeixen prediccions 
sobre el que succeirà. 

• Objectiu: Explicar la realitat. 
• Activitats: “Yo creo que ….” 
   Important: Adonar-se que el 

coneixement científic és sempre 
provisional. 
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PLANIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ i 
INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ  

• Es tracta d‘obtenir dades amb les quals 
traure conclusions.  

• Objectiu: Explicar els successos.  
• Activitats – Recollir dades i amb elles buscar 

pautes que es repetisquen. 
    Important:  

Evitar generalitzacions prematures a partir de 
dades limitades. 

No rebutjar dades que no s'ajusten a una 
pauta.  
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COMUNICACIÓ 

• Es tracta de mostrar, expressar el que 
s'ha descobert. 

• Serveix per a reordenar les idees, 
recompondre el pensament. 

• Es comunica verbalment i mitjançant 
dibuixos, taules, gràfiques. 
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 HABILITATS CIENTÍFIQUES per a 
xiquets? Quines? 

 
. Plantejar preguntes productives 
. Observar - comparar, classificar, ordenar 
. Formular prediccions  
. Recollir dades 
. Trobar pautes que es repetisquen 
. Comunicar amb dibuixos, taules 
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