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AMB QUINS CRITERIS S’HAN DE 
SELECCIONAR LES ACTIVITATS? 

- Desenvolupen GRANS IDEES. 
- Desenvolupen habilitats científiques. 
- Desenvolupen actituds científiques. 
- Desperten el seu interès. 
- Ajuden a entendre el món que els 

envolta. 
- Siguen properes al xiquet, familiars. 
- Impliquen l'ús d'equip senzill. 
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QUINES ACTIVITATS CONCRETES? 
 

- Utilitzar tots els sentits per a estudiar el 
material exposat en classe. 

- Observar les coses en el seu estat natural en 
els voltants de l'escola. 

- Col·leccionar i classificar coses. 
- Fer coses, maquetes que funcionen. 
- Desmontar i reconstruir coses. 
- Parlar sobre el que han observat i registrar-ho 

mitjançant dibuixos, maquetes i paraules quan 
siga possible. 

- Discutir les seues idees i tractar de buscar 
explicacions de les coses que han vist. 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN 
L'OBSERVACIÓ? 

• Proporcionar materials interessants per a 
observar.  

• Proporcionar temps suficient per a 
l'observació. 

• Convidar a observar. 
• Permetre comentaris sobre les seues 

observacions. 
• Disposar observacions en equips. 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN EL 
PLANTEJAMENT DE PREGUNTES? 

• Provocar preguntes susceptibles 
d'investigació. 

• Escoltar les preguntes acuradament i 
decidir si requereixen resposta breu o 
poden contestar-se amb investigació. 

• Comentar les preguntes i fer que 
participen en la decisió sobre com 
poden ser contestades. 

• Posar fonts d'informació a la seua 
disposició. 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN 
L'ELABORACIÓ D'HIPÒTESIS? 

Pregunta clau: Quina pot ser la raó de ..? 
- Accedir a les idees generades en altres 

grups. 
- Accedir a llibres, dibuixos … per a trobar 

les idees. 
- Partir de la seua experiència anterior. 
- Accedir a idees noves que puguen 

incorporar. 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN LA 

INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ? 

- Ajudar a descobrir pautes senzilles. 
- Parlar sobre el que descobreixen i 

com ho interpreten. 
- Fer prediccions, explicant com arribar-

hi. 
- Extraure conclusions amb cura, 

analitzant totes les dades. 
- Organitzar l'exposició i anàlisi crítica 

de les interpretacions. 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN 
LA COMUNICACIÓ? 

- Organitzar la classe de manera que 
puguen treballar i parlar en grups. 

- Proporcionar tasques que estimulen la 
comunicació informal i la conservació de 
notes de les seues observacions. 

- Introduir tècniques per a registrar la 
informació (taules i dibuixos). 
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QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSOR EN EL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTITUDS 

CIENTÍFIQUES? 

- Constituir un exemple per al xiquet. 
- Crear un clima que aprove la conducta 

que demostre aquesta actitud. 
- Crear oportunitats per a mostrar aquesta 

actitud. 
- Permetre les diferències individuals. 
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RECURSOS  
Objectes d'ús domèstic: bosses, llandes, tapes, 

caixes, coladors. 
Visió i llum: llanternes, espills, culleres, el 

carrer. 
Moviment i força: joguets amb rodes, pesos, 

pilotes, construccions. 
Animals: bàscules, gàbies, equip de neteja, 

caixetes d'insectes, aquari, lupes, zoo, parc. 
Plantes: tests, paletes, regadora, lupes, 

microscopi binocular, granja, hivernacle, hort, 
bosc, jardí. 
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RECURSOS 
Estacions: termòmetre de paret, planetari. 
Materials: trossos de metall, plàstic, 

ceràmica, fang, pedres, lupes. 
Aire: globus, pilotes, unfladors. 
So: objectes d'ús domèstic, fàbrica 

d'instruments. 
Canvi de temperatura: termòmetres, fàbrica 

de gelats. 
Circuits: bombetes, piles.  
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ALTRES RECURSOS 
Magatzem per a guardar i classificar materials. 
Espais per a la cura d'animals: tortugues 

terrestres i aquàtiques, peixos, hamsters.  
Ambients naturals amb ocells, insectes, hort. 
Exposicions d'instruments, eines, materials 

amb explicació. 
El racó de la ciència per a grups reduïts. 
Materials de consulta: llibres, revistes, accés a 

Internet. 
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