
Jornada de didactica de les ciencies 

 

Conferència 
 

Enseñar ciencias a los nuevos inquilinos del hotel eléctrico* a càrrec de José Luis 

Cebollada 

 
Si tal i com deia la sarsuela: “avui les ciències avancen que és una barbaritat”, el nostre 

alumnat hauria d’aprendre una “barbaritat” de ciències. A la xerrada es pretén demostrar 

que: 

Vivim envoltats de ciència i que cal una relació que no es pot aturar-se en la sorpresa 

sinó que s’ha de plantejar preguntes. 

Vivim envoltats de nombres i que  els hem d’entendre , algú de nosaltres té idea de què 

són 40.000 milions d’euros? Tal i com deia John Allen Paulos el nostre alumnat ha de 

deixar de ser anumèric. 

Vivim envoltats d’informació, una gran part d’aquesta informació és – i continuarà sent- 

escrita i hem de formar lectors crítics. 

Vivim envoltats de professorat i tot just aprofitem –en el bon sentit- el treball dels 

nostres companys i companyes; es presentaran alguns exemples de projectes i materials 

disponibles per a copiar, inspirar-nos, fer-ne l’adaptació,... 

  

Finalment es mostraran algunes propostes del programa Ciència Viva del Departamento 

del Gobierno de Aragón i com pretenem influenciar en el que s’esdevé a les aules. 

 

* El títol fa referència a la pel·lícula del director aragonès Segundo de Chomón, que 

forma part d’una de les activitats de Ciència Viva. 

 

Tallers d’infantil 
 

 

Dados al super-plato a càrrec de Mercedes Bravo 
 

Es tracta d’un taller amb tot un seguit de propostes 

lúdico-educatives al voltant de la dieta.  

Com a punt de partida es donen a conèixer les propietat 

nutritives de diferents aliments i es reflexiona sobre la 

seva presència o absència en els aliments que 

quotidianament utilitzem.  

Tot això ho fem amb uns daus gegants i una vaixella 

molt especial: un super plat de 150 cm de diàmetre, de 

plàstic amb imatges fotogràfiques de 80 aliments 

classificats segons els seus nutrients. 

 

Epaminondes o per què no podem rentar un entrepà a la font a càrrec de l’Aida 

Basora i la Núria Garcia 
 

Treball d’experimentació a partir d’un conte. 

Basat en el conte de l’Epaminondes veurem com les accions que fa aquest personatge 

produeixen canvis en els materials , que passa quan els fem interactuar entre ells i que 

aquests canvis que provoquem poden ser reversibles o irreversibles. 

Reflexionarem sobre la naturalesa d’aquestes interaccions que de vegades provocaran 

resultats inesperats i molt diferents dels que la lògica ens havia fet pensar. 
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- Epaminondes (Conte dels Estats Units del Sud) Sara C. Bryant “Com explicar contes” 

- Epaminondes . Adaptació de M. Eulalia Valeri   Ed. La Galera 

 

Semblants però diferents. Treballant els materials al parvulari a càrrec de la 

Montserrat Pedreira 

 

El taller proposa a les participants una pràctica entorn del treball sobre materials i  

convida després a la reflexió a partir de l'experiència realitzada amb nens i nenes 

d'infantil a l'Escola Pública de Rellinars (Vallès Occidental). 

 

Tallers de primària 
 

 

La física low-cost a càrrec de José Luis Cebollada 
 

En aquest taller es treballarà la física a partir d’un element tan senzill com econòmic, 

una canyeta de beure.  La idea és fer una quants exercicis senzills i econòmics i sense 

embrutar gaire per a que pugui convertir-se amb facilitat en una activitat d’aula.  

 

Astronomia de sobretaula a càrrec de Xavier Franch 
 

En aquest taller es construirà:  

• Un sistema solar de butxaca 

• Un simulador del moviment solar 

• Un planisferi 

• Un univers, o més, en expansió. 

O si més no, es donaran les pistes per a que tothom s’ho pugui construir a casa. 

  

L'aprenentatge basat en projectes a ciències: una manera de desenvolupar la 

competència científica a càrrec de la  Fanny Majó 

 

Analitzar com a partir d'activitats d'aula englobades dins una metodologia autèntica com 

l'Aprenentatge Basat en Projectes ens serveixen per desenvolupar la competència 

científica del nostre alumnat. Visualitzant com els i les alumnes planifiques, 

implementen i avaluen projectes que poden tenir  aplicació en el món real, més enllà de 

l'aula de classe. 

 

Tallers de secundària 
 

Treball per tasques a l’aula a càrrec de Alba Huix, Carme Roures i Dolors Valls 

 

Treball per tasques és una organització  metodològica que pretén desenvolupar les 

capacitats dels alumnes fent-los  treballar competencialment en tasques 

interdisciplinàries . 

Ho fem proposant diferents seqüències d’activitats  destinades  a obtenir un producte 

final que s’encomana als alumnes i  que els ajuda a superar el repte inicialment 

plantejat.  Per això facilitem  una  estructura horària que permet augmentar el temps 

de  treball efectiu de l’alumne durant l’horari lectiu. 
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Interactuar per aprendre a càrrec de Marina Castellà i Noemí Morales. 
 

La interacció dels alumnes a l'aula potencia, sens dubte, l'adquisició d'aprenentatges 

significatius. En aquesta xerrada es presentaran diverses metodologies per gestionar 

el treball cooperatiu a secundària: el "puzzle" a l'aula de ciències, els treballs 

globalitzadors científico-socials i els projectes interdisciplinaris.  

 

Experimentació en física amb un ordinador (portàtil) o/i un telèfon (mòbil) a càrrec 

de Lorenzo Ramírez 
 

Des de que gaire bé tothom té un ordinador i un mòbil, aquestes eines s’han convertit en 

el material d’experimentació més accessible. En aquest taller intentarem aportar idees 

per a la seva utilització en la experimentació en física. No parlarem, però, dels sensor i 

les consoles Multilog, ni dels aplets o de la recerca d’informació en internet, sinó de: 

• com poden ajudar al tractament de dades, mitjançant programari adient 

• de la pròpia utilització de l’ordinador i el telèfon com a sensors, a través de 

l’entrada de so i la webcam o càmera fotogràfica, el que permet fer 

experimentació en mecànica i ones, per exemple, o 

• de com poden substituir a alguns aparells de laboratori, com l’oscil·loscopi, el 

generador de funcions, el cronòmetre o el projector de diapositives 

 

Els videojocs a l'aula (Bio-jocs) a càrrec de Pau Gil 

 

Els videojocs són jocs que permeten simular en una pantalla l'activitat d'un usuari. 

L'objectiu d'aquest taller és veure com preparar activitats educatives fent servir 

videojocs a l'aula i descobrir el funcionament de Kokori, un simulador i videojoc 3D 

d'una cèl·lula eucariota animal. També veurem els diferents dispositius d'aplicació (PC, 

tablets, mòbils) i altres jocs de Química, Biologia, Ciències de la Natura i Física. 

 

Tallers d’internivells 
 

El periòdic com a font documental a l’escola a càrrec de Sebastià Gertrúdix.  

(Cicle superior de primària i ESO) 
 

El taller tractaria de com es pot utilitzar el periòdic com a font documental i com es pot 

arxivar i treballar aquesta informació. 

Es pot tenir organitzada la matèria en diversos temes generals (l'energia, els agents 

naturals, la població, el medi ambient, seguiment del temps i la temperatura, el nostre 

cos –salut i alimentació-, conflictes i guerres…). De tots aquests temes es pot anar 

recopilant notícies cada dia del periòdic. Les notícies s’arxiven i ordenen per la data en 

carpetes. D'aquesta manera, a part de treballar el concepte de les diferents energies, per 

exemple, es recopilen les informacions que surtin a la premsa de totes elles i de les 

seves aplicacions, així com dels seus problemes de seguretat, la seva localització en el 

territori, els seus avenços…  

L'objectiu principal és fer veure als nens i nenes que els temes de coneixement del medi 

no són només definicions i conceptes a estudiar, sinó que tots ells formen part de les 

nostres vides en l'actualitat i que ens afecten d'una manera o altra. A més, la informació 

diària ens posa en contacte amb la realitat de tots aquests temes. 
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La Terra paral·lela. Mesura de la radiació solar per treballar les estacions i els climes 

a càrrec del Pep Vidal i Manel Ibáñez. (Cicle superior de primària i ESO) 
 

La Terra Paral·lela és una eina molt potent per treballar les estacions i els climes a 

l'escola. El taller primer explica la seva construcció i instal·lació. Després desenvolupa 

propostes de treball a diferents nivells de primària i secundària, des de l'estudi de les 

ombres fins a la mesura de la radiació solar amb cèl·lules fotovoltaiques. 

 


