
 
 

 

 Contextualització 

 A l'escola Samuntada ja fa uns quants cursos que els nostres projectes 
estan centrats en l'àmbit de les recerques científiques. El 
desenvolupament de la competència científica ens sembla clau per tal 
que els nostres alumnes es converteixin en persones crítiques, 
responsables i compromeses amb el món que habiten. 

 Treballem la ciència des de la perspectiva de la complexitat i el 
dinamisme, construint el coneixement col·lectivament a partir de les 
nostres experimentacions i observacions, buscant la comprensió dels 
fenòmens i dels fets, més enllà de la seva simple designació o 
memorització.  

 Els fragments del nostre dia a dia que us presentem en aquest article us 
mostraran com, a partir de la vivència, anem construint el coneixement 
del propi cos i del nostre entorn, com a partir de les qüestions 
plantejades per algú de nosaltres iniciem recerques i posem en joc els 
nostres coneixements i bagatge personal, i com per mitjà de l'elaboració 
i comprovació d'hipòtesis podem arribar a construir els aprenentatges de 
manera conjunta i col·laborativa.  

 Ens apassiona la ciència perquè ens permet entendre millor el món que 
ens envolta i interactuar-hi amb consciència. Voleu apassionar-vos amb 
nosaltres? Doncs, seguiu llegint! 

 

 Com és el cervell? (P3) 

Observem un llibre sobre dinosaures, quan arribem a l’apartat de l’anatomia 
interna de l’animal apareix una imatge del seu aparell digestiu. Espontàniament 
una nena fa la següent afirmació. “Jo no tinc això a dintre, perquè jo sóc 
una princesa i les princeses no tenen tot això dins el cos.”  

Iniciem una conversa on alguns nens expliquen que això que se li veu al 
dinosaure són els budells, i que les persones també en tenim. D'altres diuen 
que no, que les persones no tenim això. El projecte consisteix a demostrar la 
veracitat d’aquesta afirmació a partir de l’estudi del cos humà. 
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Portem a classe llibres sobre el cos humà i atles d’anatomia i comencem a 
investigar què tenim a dins del cos. Diferenciem entre parts toves i dures. A 
partir de l’observació d’un esquelet, demostrem que els ossos tenen diferent 
forma en relació a la funció que desenvolupen. La funció de protecció es veu 
molt clara amb el crani i el cervell. Portem a classe cervells de be i un cap de 
xai per observar-los i disseccionar-los i ajudar a que els alumnes assimilin que 
el cervell és una part molt tova que necessita protecció. Posteriorment 
modelem un cervell amb pasta de sal i el pintem a partir de les observacions 
fetes. 

 

   

 

 

 



Conclusions 

Vam observar que realment el crani era molt dur i que estava protegint al 
cervell, que era molt tou i es desfeia quan el premíem fort.  

 

    

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Exploració i reconeixement de característiques del propi cos.  
 Curiositat i iniciativa per la descoberta natural.  
 Elaboració i construcció d’explicacions a partir de l’experimentació.  
 Verbalització, comunicació i representació de les observacions.  
 Representació en volum de la realitat observada. 

 

 Què passa si no tenim sang al cos? (P4) 

El projecte sorgeix quan establim una conversa sobre l’hospital Taulí, ja que el 
tenim aquí a la vora de l’escola. A partir d’aquí, s’estableix una conversa sobre 
tot el que trobem al Taulí: infermers/es, malalts, medicines, xeringues, anem a 
posar-nos vacunes, etc. Proposem al grup fer-nos algunes preguntes sobre què 
no sabem del Taulí, i entre elles sorgeix el tema de la sang. Quan ens fem 
ferides, com les curem, si anem a l’hospital a curar-les o les curem a casa, etc.  

Després de resoldre les primeres hipòtesis sobre la sang (Com és? Com la 
representem? On està? Qui té sang i qui no en té? Per a què serveix la sang? 
Per on viatja la sang?, etc.), vam seguir amb més qüestions. A l’aula es 
proposa representar la següent pregunta: Què passa si no tenim sang al 
cos?  

A partir d’un dibuix d’un infant de l’aula parlem de la donació de sang. El dibuix 
en concret representava un nen i un gos, i el seu autor explicava que si al nen li 
faltava sang el gos podria deixar-li'n.  

D’aquesta manera obrim la conversa de la donació de sang, i sorgeixen noves 
preguntes: Com es fa? Qui s’encarrega de fer-ho? Què necessitaríem per 
donar sang? per a què serveix donar sang?, etc.  

Amb la idea de buscar l’ajuda i la participació de les famílies, rebem la visita 
dels pares d’un dels infants de l’aula. La mare és infermera i s’ofereix a 
mostrar-nos com li fa una extracció de sang al seu marit a la classe, en viu i en 
directe!  



 

 

Finalment vam rebre la visita dels pares de l’alumne, i vam compartir aquest 
moment d’extracció de sang amb ells.

 

 

Conclusions 

Amb aquesta visita vam aprendre moltes coses:  

 Vam veure per primer cop instrumental mèdic, i vam descobrir que hi 
havia diferents tipus d’agulles per fer l’extracció.  

 Vam saber reconèixer la nostra vena del braç i del coll.  
 Vam descobrir que necessitàvem una cinta-goma per estrènyer el braç i 

poder fer millor la punxada amb la xeringa.  
 Vam veure que la xeringa tenia dues opcions: la d’injectar i la 

d’extreure.  



 Vam observar com la sang passava pel tub i, després, 
s’emmagatzemava per portar-la a analitzar al laboratori. 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Compartir sensacions i emocions provocades per experimentacions o 
manipulacions de diferents objectes.  

 Reflexionar sobre els fets observats. 
 Elaborar i formular hipòtesis i conclusions.  
 Expressar oralment les pròpies observacions. 

 

 Què li passa a l'home de llauna? (P5) 

L'activitat que us presentem forma part del projecte Què és més important el 
cor o el cervell? Aquesta pregunta va sorgir durant la lectura del llibre El Màgic 
d’Oz. Com a classe vam decidir que el nostre nom seria "Homes i Dones de 
Llauna".  

A partir d’aquí vam començar a veure què li passava a aquest personatge que 
es caracteritzava per ser de metall i que, com que estava oxidat, no es podia 
moure.  

 

A partir d’aquí ens vam plantejar:  

On podem trobar metall a l'escola? Per què s'oxida el metall?  

 



 

Primer vam buscar a l'escola objectes de metall i varem observar quines són 
les seves característiques comunes. 

Després varem decidir fer un experiment per saber per què s'oxida el metall. 
Tenint en compte que la història ens diu que l'home de llauna es posa oli per 
poder moure's, vam decidir que l'oli havia de ser un dels elements importants. 
Vam buscar coses de metall que fossin petites per poder-les posar en gots, 
com xinxetes i tornavisos.  

Finalment, un alumne va comentar que el metall s'oxida amb l'aigua, així que 
també vam apuntar aigua a la llista de materials que formarien part del nostre 
experiment.  

Vam fer dues hipòtesis diferents, tot i que pensàvem que totes dues tindrien el 
mateix resultat, el metall s'oxidaria:  

1ª hipòtesi: 1 got amb aigua i dins hem posat una xinxeta i un tornavís.  

2ª hipòtesi: 1 got amb aigua i dins hem posat una xinxeta i un tornavís untats 
amb oli, i hem decidit tapar el got. 

 

     

Conclusions 

Després d'una setmana vam observar que la xinxeta i el tornavís del got que no 
estava tapat s'havien oxidat, en canvi el que estava tapat no. Després de fer 
conversa hem compartit que la diferència entre la hipòtesi 1 i la 2 és que l'aire, 
que és oxigen, no ha pogut entrar i a més tenia oli que protegia el metall de 
l'aigua, que conté oxigen també. L'oxigen oxida els metalls.  



 

 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Realització d’una recerca a partir del plantejament d'una qüestió 
rellevant per a tot el grup.  

 Investigació de fenòmens observables a partir de l'experimentació 
directa amb els materials proposats.  

 Elaboració i comprovació d'hipòtesis.  
 Reflexió a partir dels resultats obtinguts i construcció col·lectiva d'una 

explicació lògica del que ha passat. 

 

 Quina relació tenen els escacs amb l'alzheimer? 
(1r) 

L'activitat que us presentem forma part del projecte: Quina relació hi ha entre 
els escacs i l'alzheimer?  

Després d'algunes sessions d'investigació sobre el cervell humà, els alumnes ja 
saben com és el cervell i les seves funcions, així com també han conegut que 
la malaltia d'Alzheimer provoca pèrdua de la memòria.  

Hem estat aprenent a jugar a escacs per entendre per què diuen que aquest 
joc va bé per a la memòria.  

Proposem que els alumnes facin una partida d’escacs mentre pensen quines 
ordres dóna el seu cervell durant la partida i què estan exercitant.  

Passats 15 minuts de joc, en els quals el nivell de concentració ha estat molt 
alt, el alumnes fan les següents aportacions:  

 El nostre cervell estava concentrat perquè si no, no podíem pensar.  
 També estàvem en silenci ja que per estar concentrats es necessita 

silenci. 
 També utilitzàvem el tacte, la vista i l’oïda (aquesta última per adonar-

nos quan ens amenacen el rei i diuen jaque o escac).  
 El nostre cervell ens mana quan fem un moviment d’alguna peça. 
 Mentre estem jugant, el nostre cervell també mana al cor perquè 

bategui, respirem i mirem. 

 



 
 

 

 
 

Conclusions 

Sabem que el cervell treballa millor com més es posa en funcionament. És a 
dir, l’hem de posar en marxa amb activitats que ens facin pensar i exercitin 
unes bones connexions neuronals.  

Els nostres alumnes saben que els escacs és un bon instrument per prevenir la 
malaltia de l’Alzheimer. És un joc que desenvolupa la creativitat, el raonament 
matemàtic, la llengua i les relacions socials, i engloba altres matèries.  

Amb tot el que han après han fet aquest vídeo per ensenyar a jugar a escacs a 
principiants: 

 

 



Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de 
qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball 
cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts 
d'informació. 

 Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents 
llenguatges.  

 Cerca de respostes o solucions a problemes de tipus científic a partir del 
plantejament de preguntes i hipòtesis investigables. 

 

 Les mines de maragdes. Què passa si no tenen 
ventilació? (2n) 

L'activitat que us presentem forma part del projecte: Pot existir una ciutat feta 
de maragdes?  

Tot i que inicialment la recerca va estar més orientada a conèixer què és una 
maragda, els alumnes van mostrar molt interès en saber com són les mines 
d'on s'extreu aquest mineral i quines són les condicions de vida dels miners.  

Parlàvem sobre la diferència de les mines que tenen ventilació i les que no en 
tenen. Vam proposar fer un experiment amb espelmes i pots de vidre.  

La pregunta que vam plantejar va ser: Quina espelma trigarà més en apagar-
se? Per què creiem que s’ha apagat l'última? 

Agafem 3 espelmes i 3 pots de diferents mides, les encenem i les tapem. 
Observem quina s’apaga primer i quina l’última. Anem fent proves i repetint 
l’experiment diverses vegades, comptant quants segons triga cada espelma en 
apagar-se. Ho apuntem a la pissarra. 

 

 



A partir de les proves fetes, posem en comú les nostres observacions i entre 
tots arribem a les següents conclusions:  

 Al pot petit hi ha menys aire: com menys aire, l'espelma s'apaga abans.  
 Cada vegada s'apaguen més ràpidament, potser la metxa també influeix. 
 L'ordre en què les encenem també importa. 

 

 

 

Fem l'últim experiment, encenem dues espelmes al mateix temps i les tapem al 
mateix temps cada una amb una ampolla de plàstic, però una de les ampolles 
té dos forats.  
Comprovem que l’espelma tapada amb l’ampolla sense forats s’apaga i la que 
té forats no s’apaga.  

Ens preguntem per què s’apaga primer l’espelma de l’ampolla sense forats. 
“perquè no hi ha aire”, “perquè no hi ha oxigen”.  

 

 
 

Conclusions 



Els alumnes veuen la relació amb les mines. “Les mines que no tenen 
ventilació, tenen poc oxigen i per això són poc segures pels miners que hi 
treballen”, “Les mines que tenen ventilació tenen més oxigen i són més 
segures pels miners”. 

 

 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes i 
per prendre decisions coherents per tal d'actuar amb aquest 
coneixement. 

 Buscar respostes o solucions a problemes de tipus científic a partir del 
plantejament de preguntes i hipòtesis investigables.  

 Plantejament de preguntes a partir d’observacions i ús de taules simples 
per recollir dades i comparar-les.  

 Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació. 

 
 

 Com és un medicament per dins? (3r) 

El projecte es va iniciar arran de la nova aliança amb l'hospital Taulí. A la 
conversa inicial sobre possibles temes investigables es va mostrar molt interès 
per conèixer què són els medicaments, com funcionen dins nostre i com es la 
seva distribució al món. 

Després d'iniciar la nostra xarxa de relacions amb les diferents aportacions, 
decidim investigar sobre les característiques dels medicaments. Cada nen/a tria 
un medicament conegut i el dibuixa. Un cop dibuixat el representa com 
s’imagina que és per dins i quin efecte té en nosaltres. Vam visionar aquest 
vídeo que ens explica quines són les parts del medicament: 

https://youtu.be/C-Ahm8utdJw 

Comparem el medicament amb un element natural, com és una peça de fruita. 
Però com podem observar-ne les parts? 
Per una altra banda, per poder saber quins medicaments es fan servir a la resta 
del món per curar les malalties comunes vam realitzar aquest vídeo-qüestionari 
esperant que ens responguin el màxim de nens i nenes (si voleu 
respondre'ns envieu un e-mail a a8024030@xtec.cat). 

https://youtu.be/pUdYxU4lWuk 

Vam anar a l’aula de ciències de l’escola a experimentar amb els medicaments. 
Ara sabem que els medicaments tenen dues parts: l’excipient i el principi 
actiu.  

Presentem una pruna com si fos un medicament. Preguntem: Quin seria 
l’excipient? Acordem: La pell serà l’excipient 1. La carn interior serà excipient 

https://youtu.be/C-Ahm8utdJw
https://youtu.be/pUdYxU4lWuk


2. Quin seria el principi actiu o fàrmac? Pensem que seran les vitamines, el 
sucre, el líquid.  Quines característiques podem observar de la pruna? Acordem 
que serà gust, vitamines, carn (textura i color) i pell (textura i color). Fem per 
grups un quadre de doble entrada per recollir les dades observables i 
acordades. 

 

 

 

Conclusions 

Després d'observar a ull nu, amb lupa i amb microscopi digital, recollim les 
evidències de cada grup. 

Enregistrem les dades al quadre de doble entrada. 

El fàrmac o principi actiu és el que actua en el nostre cos. 

Els excipients són el gust i el color, s’utilitzen per aconseguir la forma 
farmacèutica desitjada en cada cas (càpsules, comprimits, solucions, etc.) i 
faciliten la preparació, conservació i administració dels medicaments. 

 



 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Expressar i escoltar idees, criteris, propostes, dubtes propis i dels altres.  
 Definir i compartir objectius de grup que siguin assolibles.  
 Utilitzar la tècnica adient a la naturalesa de l’aprenentatge.  
 Crear-se i/o fer ús de l’entorn digital d’aprenentatge.  
 Associar i transferir els continguts del projecte a altres situacions d’aula i 

amb elements verbals, numèrics, pictòrics i espacials. 

 

  Malalties mentals i musicoteràpia (4t) 

A classe estàvem investigant i coneixent algunes malalties mentals. Un dia, la 
mestra de música, que sabia que estàvem interessats en el tema, ens va 
ensenyar aquest vídeo:   

https://youtu.be/ED_Mok754DQ 

Després de veure’l ens plantejàvem la pregunta següent: Si la música afecta 
el cervell, pot curar malalties mentals? 

Sabíem que existia la musicoteràpia, però desconeixíem quines funcions tenia. 
La mestra de música ens va ensenyar la 
pàgina https://www.musicaparadespertar.com/ on vam trobar informació 
sobre el tema i uns quants vídeos on vèiem com reaccionaven malalts 
d’alzheimer quan feien sessions de musicoteràpia.  

També vam llegir alguns articles que parlàvem del tema. A partir d’aquí ens 
sorgien encara més preguntes, i vam compartir tot allò que ens plantejàvem 
amb els companys. Havíem descobert que les cançons que t’agraden i et fan 
vibrar quan ets jove, queden en algun lloc del cervell i no s’obliden mai, encara 

https://youtu.be/ED_Mok754DQ
https://www.musicaparadespertar.com/


que siguis molt gran o tinguis problemes de memòria, com passa amb els 
malalts d’alzheimer. 

A alguns de nosaltres ens va emocionar veure com la música podia afectar les 
persones malaltes. Ens hagués agradat poder tenir alguna experiència com les 
que havíem vist als vídeos i compartir sessions de musicoteràpia amb malalts 
d’alzheimer, però ho veiem massa complicat per a nosaltres en aquests 
moments.  

Per això vam pensar que podríem fer una cosa semblant amb els nostres 
avis: organitzar una cantada o concert amb el repertori que els avis i àvies 
triessin, i cantar-les amb ells. Perquè el que teníem clar és que cantar 
cançons que t’agraden és bo i saludable pel cervell, a més de ser molt divertit.  

 

 

 

Cadascú va preguntar al seus avis que diguessin una cançó de quan eren 
joves, alguna que els emocionava o que hagués estat molt important per a ells 
a les seves vides.  

I així vam començar a organitzar el repertori. 

 

Conclusions 

Vam arribar a la conclusió que la música és molt important a les nostres vides i 
que l’activitat musical ens ajuda a tenir el cervell en forma.  

També vam arribar a la conclusió que la música pot millorar la vida de les 
persones amb malalties mentals, i que ajuda a connectar d’alguna manera les 
persones amb alzheimer, perquè el seu cervell reacciona quan escolten 
determinades cançons. 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

Continguts de ciències 

 Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de 
qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball 
cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts 
d’informació.  

 Cerca i contrast d’informació en diferents suports (textos científics, 
imatges, gràfics, mapes, plànols...). Argumentació oral i escrita de les 
propostes de solució del treball d’investigació.  

 Comunicació de les informacions obtingudes, utilitzant diferents 
llenguatges. 

 
Continguts de música 



 Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències 
que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.  

 Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents 
autors i estils.  

 Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

 

 El temps cronològic. Què passava al 1900? (5è) 

Aquest curs es va iniciar amb la lectura de la novel.la El Magic d'Oz escrita al 
1900. Vam proposar als alumnes investigar els esdeveniments més importants 
que van tenir lloc aquell any 1900 -Què passava al 1900-, per tal de comparar-
los amb els fets més importants de l’any en què vam néixer, el 2007.  

Entre tots vam acordar de portar a terme una investigació sobre la base d'una 
línia del temps amb els mesos de l’any, on aniríem comparant cada mes de 
l’any 1900 amb el mateix mes de l’any 2007.  

Per grups, vam fer una recerca del que va passar al món en aquests dos anys, 
buscant sobretot els fets més destacats i que hagin tingut una incidència 
important en la humanitat. Hem elaborat una línia del temps cronològic.  

Maig de 1900  

 Van començar els Jocs Olímpics de París. Va morir Feliu 
Crespi i Cirera, empresari i alcalde de Sabadell.  

 Es va celebrar el primer de maig (dia del treball) en locals 
tancats perquè els obrers no es podien manifestar.  

 El Kaiser (president) Wilhelm II d’Alemanya va prometre 
500.000 marcs (moneda alemanya) a la Índia per calmar la 
fam.  

 A l’exèrcit dels EEUU hi havia el general McArthur que era 
molt famós per les seves lluites i estratègies.  

 El Vesubi va començar a erupcionar amb la lava. Es va 
crear la primera organització d’escoles de farmàcia.  

 

 
 

Maig de 2007  

 A la guerra d’Iraq va morir molta gent.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vesuvi


 El 3 de maig la nena Madeleine NC desapareix de la seva 
habitació de l’hotel en Playa de Luz a Portugal. Encara no 
s’ha trobat.  

 L’expresident dels Estats Units, Bill Clinton, anuncia un 
acord amb les companyies farmacèutiques per baixar el 
preu dels medicaments contra la SIDA en els països del 
tercer món.  

 Bashar Al-Assad es reelegit com a president de Síria en 
una elecció en la que ell era l’únic candidat. 

 

Conclusions 

Vam trobar una quantitat molt gran d’informació i vam haver de fer una tria dels 
aspectes més rellevants. Aquesta tasca ens suposava força dificultats, perquè 
ens costava saber triar les informacions més importants que calia destacar. A 
vegades donàvem molta importància a fets de poca rellevància social. Ens 
calia, doncs, un acompanyament per tal de reflexionar i saber triar la informació 
amb criteri.  

En el moment de fer la comparació amb els fets del 2007, vam veure que hi ha 
aspectes que han evolucionat molt, sobretot els tecnològics. En canvi encara 
queden situacions de discriminació i també de conflictes bèl·lics que, després 
de 100 anys, encara no s’han resolt.  

Per acabar, vam convidar les nostres famílies per compartir amb ells les 
nostres recerques. 

 

 

Per poder transferir el nostre coneixement a altres nens i nenes, vam exposar 
el nostre projecte al Recercaixa i vam crera la nostra APP 

Si voleu descarregar la nostra APP 

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_of_HIV/AIDS
https://en.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Syria


 

entreu al vostre cercador 

 
escriviu: 

www.mobincube.mobi/DM8CQ1 

 

cliqueu a descarregar. 

També pots accedir amb el codi QR 

 

 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, 
simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics. 

 Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió 
del passat i del present i la construcció del futur. 

 

 Poden haver-hi tornados a Catalunya? (6è) 

El tema del projecte sorgeix a partir de la lectura de la novel·la El Màgic 
d'Oz de Lyman Frank Baum, on un tornado és el punt de partida de la història. 
Arran de la vivència viscuda per la protagonista sorgeix a classe una conversa 
sobre si a Catalunya podrien haver-hi tornados. 

http://www.mobincube.mobi/DMT2SK


Per donar resposta a la qüestió de si seria possible que hi haguessin tornados 
a Catalunya, vam plantejar-nos que prèviament havíem de conèixer alguns 
aspectes teòrics sobre els tornados, com per exemple: què són?, com es 
formen?, on es formen?, quines característiques físiques de relleu i clima són 
necessàries perquè es formin, etc. 

Per investigar aquestes qüestions vam distribuir-nos per grups i vam engegar 
una fase d’indagació consultant diverses fonts d’informació, com internet 
(Vikipèdia) i altres fonts específiques d’informació climatològica i geogràfica.  

 

 

 

Progressivament, vam anar posant en comú tota la informació trobada, 
compartint-la i sintetitzant-la entre tots.  

Finalment, els grups van preparar diverses presentacions amb Power Point per 
mostrar els resultats de les seves investigacions a la resta dels alumnes i a les 
famílies.  

 



 

 

 

Conclusions 

Amb les dades obtingudes sobre els tornados, vam arribar a la conclusió que sí 
que hi ha tornados a Catalunya, encara que són pocs i de poca potència.  

Concretament, entre l’any 2000 i el 2015 es van registrar 83 tornados a 
Catalunya, entre 3 i 4 tornados per any de categoria EF0 a EF2 de l’escala 
Fujita. 

El 30% dels casos comencen al mar com una mànega d’aigua i acaben entrant 
als pobles costaners. 

 

Quins continguts de ciències estàveu activant? 

 Definir i compartir objectius de grup que siguin assolibles.  
 Utilitzar plànols i mapes a diverses escales, interpretant els diferents 

signes convencionals.  
 Fer ús de l’entorn digital d’aprenentatge.  
 Interpretar i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i 

per escrit. 

 


