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Ens trobem en moments de debat permanent del món educatiu i, sovint, ens oblidem de les necessitats reals de la societat, 
com la necessitat d’una educació que contempli de manera decidida, tant la competència matemàtica com la competència 
en el coneixement del medi natural i social, i les relacions entre elles. Es torna a parlar d’alfabetització tecnicocientífica i 

la seva relació amb el món quotidià. Tots aquests canvis i noves concepcions haurien d’anar encaminats a 
valorar la importància dels coneixements científics, matemàtics i tecnològics en el món actual, fent que la 

nostra visió sobre tot allò que ens envolta hagi canviat.

Possiblement siguin els avenços tecnicocientífics els que han fet canviar més els nostres estils 
de vida en els darrers anys. La situació actual demana la democratització del coneixement i, en 

particular, del coneixement científic a tota la ciutadania i la necessitat de participació en les 
preses de decisions davant l’actual realitat. Els nens i les nenes han de desenvolupar les 

competències necessàries per esdevenir adults responsables. Els mestres i les mestres 
necessitem espais de debat on compartir la ciència que volem que aprengui el nostre 
l’alumnat, ciutadans i ciutadanes del segle XXI. Si hem d’educar per viure en aquest món, 
l’educació científica, matemàtica i tecnològica es converteix en imprescindible.

Per tot això, s’ha organitzat aquesta jornada dedicada a la didàctica de la ciència, les 
matemàtiques i el coneixement del medi amb l’objectiu de donar a conèixer al col·lectiu de 

mestres algunes de les experiències que, d’altres companys i companyes de professió, les 
universitats i el Departament d’Ensenyament estan duent a terme.
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08.30 – 09.00 h Recollida de documentació

09.00 – 09.30 h Presentació del Seminari
 A càrrec de Carme Prats,  cap de l’Àrea d’Exposicions i Projectes del 

mNACTEC i Carme Ortoll, cap del Servei d’Innovació i Formació de 
l’Educació Infantil i Primària, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

09.30 – 10.10 h Conferència inaugural
 Stop a la geologia clàssica.
 Com aprendre a explicar els fenòmens geològics
 A càrrec de Conxita Màrquez, mestra, geòloga i professora de didàctica 

de les ciències de la UAB
 El nostre planeta sempre ha estat així? Podem saber com serà d’aquí uns 

anys? Com és que tenim diferents paisatges? I els fòssils com s’han 
format? Sovint trobar sentit a allò que s’aprèn no sempre és fàcil, tampoc 
ho és saber utilitzar el que s’aprèn a l’escola per comprendre, analitzar, 
valorar i actuar en situacions diverses i diferents de les tractades a 
classe, que és precisament una de les finalitats de l’educació.  Aquesta 
xerrada vol reflexionar sobre la importància de crear contextos que 
permetin als alumnes accedir a una millor comprensió del món natural i 
més concretament dels fenòmens geològics i així ajudar-los a trobar 
sentit al que es treballa a l’escola.

10.10 – 11.00 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Una situació problema per treballar el medi social
 i natural
 A càrrec de Pilar Melcón, mestra d'infantil de l'escola Els Pinetons de 

Ripollet i membre de l’equip d’educadores del CDEC 
 Treball fet a l'aula de 1r de primària de l'escola els Pinetons de Ripollet. A 

partir d'una pregunta "Com vull que sigui Ripollet quan jo sigui gran?" el 
grup es planteja diferents propostes, que al llarg de les sessions de 
treball i des d'una mirada global els ajuden a repensar i discutir aquelles 
idees inicials. 

10.10 – 11.00 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B Els minerals de la terra a la vida quotidiana
 A càrrec de Rosa Ma. Aragonès, mestra de l’escola Llebetx de Vilanova i 

la Geltrú i membre del grup de l’ICE de la UAB
 Per saber com són els minerals ens posarem a la pell dels geòlegs i a 

través d’ells i amb algunes de les eines i materials que utilitzen els identi-
ficarem i observarem propietats alhora que imaginem com es transfor-
men fins que els trobem en la vida quotidiana. El treball es condueix 
partint d’un conte de minerals que succeeix en una aula d’una escola. Ens 
organitzarem per petits grups, cada grup treballarà un d’aquests 
minerals: calcita, grafit, guix, halita, pirita, talc, quars i sofre. Hi ha un 
mineral que ens interessa perquè no és massa conegut i està generant 
una problemàtica molt important, el coltan.

11.00 – 11.20 h Pausa - Cafè

11.20 – 12.00 h    Xerrada genèrica
 Les dades suggereixen...
 A càrrec de Lluís Mora, catedràtic d’Ensenyament Secundari a l’Institut 

Thos i Codina de Mataró 
 El món actual s'expressa en llenguatge numèric i les dades són el seu 

element fonamental. Les persones hem d'entendre la manera com 
aquestes dades s'obtenen, s'organitzen i s'interpreten. Desenvolupar un 
bon treball estadístic des de l'educació infantil és fonamental per tal de 
poder desenvolupar un sentit crític sobre l'ús que es fa d'aquestes dades. 
A més, existeix una clara relació entre els mètodes de treball estadístics i 
el mètode científic, cosa que ens relaciona aquesta branca de les 
Matemàtiques amb les àrees del coneixement que formen els àmbits 
científic, tecnològic i social, fent-la fonamental en el treball interdiscipli-
nari a l’aula. 

12.00 – 12.50 h  Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A Estadística per als més petits amb materials 

manipulables
 A càrrec de Beatriu Cruset i Ballart, mestra de primària jubilada de 

l’escola Estació de Sant Feliu de Guíxols
 Al taller mostrarem i utilitzarem diferents materials manipulables per als 

nens i nenes més petits de primària i observarem les seves possibilitats 
d’aprofitament didàctic.

12.00 – 12.50 h  Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B  Estadística per a primària amb materials manipulables
 A càrrec de Xavier Fernández Berges, mestre de  primària de l'escola 

Estació de Sant Feliu de Guíxols
 Al taller es mostraran i s’usaran els materials manipulables pensats per a 

nens i nenes de 4t a 6è de primària. Analitzarem les possibilitats que ens 
ofereixen per entendre i gaudir de les matemàtiques.

12.50 – 13.30 h Xerrada genèrica 
 Congrés de ciència. Els infants protagonistes 

de la ciència
 A càrrec de Xavier Planas, mestre de primària i exdirector del CRP del Garraf
 Aquesta és una activitat adreçada a l’alumnat d'educació infantil i 

primària, on els diferents grups d'alumnes de les escoles del Garraf 
participants presenten, davant l'alumnat d'altres centres inscrits, el 
resultat de les seves recerques. Creiem que aquesta manera d'intercanvi 
entre iguals funciona i els resultats i valoracions, tant per part de 
l'organització com dels participants, són molt bones. Ens agradaria 
animar a diferents centres i institucions per tal que portin a terme propos-
tes semblants.

    

15.15 – 16.05 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A Fred o calent?
 A càrrec de Milagros Alguacil, mestra de l'escola El Morsell d'Olivella (Garraf)
 L’experiència va sorgir d’una observació que van fer els alumnes de P5 a 

l’hora de l’esbarjo i que ens van servir com a punt de partida pel treball 
científic a l’aula a partir de les idees dels alumnes en qualsevol situació, 
els estimulem perquè les observacions es transformin en preguntes. En 
el nostre cas: per què la pedra que està al sol està més calenta que la que 
es troba a l’ombra? I a partir d’aquí, ajudar-los a trobar les respostes 
possibles.

15.15 – 16.05 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B  Un conte: El salt estratosfèric d’en Fèlix 

Baumgartner des de la ciència
 A càrrec de Neus Milà, mestra de primària de l’escola Riera de Ribes de 

Sant Pere de Ribes 
 L’explicació per part d’un grup de nens i nenes de 6è del conte de ciència 

ens permetrà endinsar-nos en el sentit d’una aula i en la seva gestió que 
permeti  parlar i aprendre ciència. Aprofundirem en les eines bàsiques que 
han permès fer el contrast de les idees pròpies i les científiques; la llibreta 
de camp i els textos reflexius com a eines de presa de consciència del 
propi aprenentatge; la gestió del procés d’escriure un conte de ciència per 
tal de poder comunicar i fer entendre el que sabíem sobre el salt estratos-
fèric als assistents al Congrés de Ciències del Garraf; i els pòsters cientí-
fics com a mitjà de comunicació de les nostres investigacions a les 
famílies i a tota la comunitat educativa.

16.05 – 16.20 h Pausa - Cafè
   
16.20 – 17.00 h Xerrada genèrica 
 De l’observació a la interrogació de la natura. 

Galileu i la caiguda dels objectes
 A càrrec de Marià Baig Aleu. Departament de Física i Centre d’Història de 

la Ciència (CEHIC) de la UAB
 Els fenòmens naturals, com la simple caiguda d’una fulla d’arbre, poden 

ser enormement complexos. Veurem com Galileu, paradigma de la ciència 
moderna, va fer el pas de la simple observació dels fets a la interrogació 
de la natura, tot preparant les condicions adequades per al seu estudi 
(l’experimentació) i, alhora, introduí el llenguatge matemàtic per a la seva 
descripció. Comentarem la importància que tingueren els seus avenços i 
també com podem reproduir els seus experiments a l’aula.

17.00 – 17.50 h    Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Experiments d’electricitat per als més petits 
 A càrrec de Maria José Hurtado, professora de l’escola Andersen i 

membre de l’equip d’educadors del mNACTEC 
 Mostra del taller que el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

ofereix als nens i nenes que pertany a un projecte molt més ampli anome-
nat, Projecte Electricitat, on els nens i nenes poden experimentar i compro-
var de primera mà les propietats i particularitats de diferents materials i la 
manera de generar electricitat així com aprendre a manipular-la.

17.00 – 17.50 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B Vine a fer ciència! 
 A càrrec d’Adolf Cortel, Dr. en Ciències Químiques de l’Institut Pompeu 

Fabra de Martorell
 Aquest taller, que és una presentació del que es fa amb grups escolars que 

visiten el museu, és una introducció al món de la ciència a través 
d’experiments on s’han de fer observacions acurades i mesures. L'objectiu 
és obtenir resultats definits que permeten verificar o descartar hipòtesis, 
identificar materials, fer prediccions  o, simplement, comprovar que tot 
s’hagi fet correctament. Alguns d'aquests experiments es poden fer ben 
fàcilment a l'escola mentre que d'altres necessiten materials o equipa-
ments específics. Molts dels experiments tenen un caràcter lúdic que els fa 
molt convenients per mantenir l'atenció i, en general, són sorprenents i 
participatius per aconseguir que els participants s'hi impliquin activament. 

 
18.00 – 19.00 h Conclusions i cloenda
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08.30 – 09.00 h Recollida de documentació

09.00 – 09.30 h Presentació del Seminari
 A càrrec de Carme Prats,  cap de l’Àrea d’Exposicions i Projectes del 

mNACTEC i Carme Ortoll, cap del Servei d’Innovació i Formació de 
l’Educació Infantil i Primària, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

09.30 – 10.10 h Conferència inaugural
 Stop a la geologia clàssica.
 Com aprendre a explicar els fenòmens geològics
 A càrrec de Conxita Màrquez, mestra, geòloga i professora de didàctica 

de les ciències de la UAB
 El nostre planeta sempre ha estat així? Podem saber com serà d’aquí uns 

anys? Com és que tenim diferents paisatges? I els fòssils com s’han 
format? Sovint trobar sentit a allò que s’aprèn no sempre és fàcil, tampoc 
ho és saber utilitzar el que s’aprèn a l’escola per comprendre, analitzar, 
valorar i actuar en situacions diverses i diferents de les tractades a 
classe, que és precisament una de les finalitats de l’educació.  Aquesta 
xerrada vol reflexionar sobre la importància de crear contextos que 
permetin als alumnes accedir a una millor comprensió del món natural i 
més concretament dels fenòmens geològics i així ajudar-los a trobar 
sentit al que es treballa a l’escola.

10.10 – 11.00 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Una situació problema per treballar el medi social
 i natural
 A càrrec de Pilar Melcón, mestra d'infantil de l'escola Els Pinetons de 

Ripollet i membre de l’equip d’educadores del CDEC 
 Treball fet a l'aula de 1r de primària de l'escola els Pinetons de Ripollet. A 

partir d'una pregunta "Com vull que sigui Ripollet quan jo sigui gran?" el 
grup es planteja diferents propostes, que al llarg de les sessions de 
treball i des d'una mirada global els ajuden a repensar i discutir aquelles 
idees inicials. 

10.10 – 11.00 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B Els minerals de la terra a la vida quotidiana
 A càrrec de Rosa Ma. Aragonès, mestra de l’escola Llebetx de Vilanova i 

la Geltrú i membre del grup de l’ICE de la UAB
 Per saber com són els minerals ens posarem a la pell dels geòlegs i a 

través d’ells i amb algunes de les eines i materials que utilitzen els identi-
ficarem i observarem propietats alhora que imaginem com es transfor-
men fins que els trobem en la vida quotidiana. El treball es condueix 
partint d’un conte de minerals que succeeix en una aula d’una escola. Ens 
organitzarem per petits grups, cada grup treballarà un d’aquests 
minerals: calcita, grafit, guix, halita, pirita, talc, quars i sofre. Hi ha un 
mineral que ens interessa perquè no és massa conegut i està generant 
una problemàtica molt important, el coltan.

11.00 – 11.20 h Pausa - Cafè

11.20 – 12.00 h    Xerrada genèrica
 Les dades suggereixen...
 A càrrec de Lluís Mora, catedràtic d’Ensenyament Secundari a l’Institut 

Thos i Codina de Mataró 
 El món actual s'expressa en llenguatge numèric i les dades són el seu 

element fonamental. Les persones hem d'entendre la manera com 
aquestes dades s'obtenen, s'organitzen i s'interpreten. Desenvolupar un 
bon treball estadístic des de l'educació infantil és fonamental per tal de 
poder desenvolupar un sentit crític sobre l'ús que es fa d'aquestes dades. 
A més, existeix una clara relació entre els mètodes de treball estadístics i 
el mètode científic, cosa que ens relaciona aquesta branca de les 
Matemàtiques amb les àrees del coneixement que formen els àmbits 
científic, tecnològic i social, fent-la fonamental en el treball interdiscipli-
nari a l’aula. 

12.00 – 12.50 h  Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A Estadística per als més petits amb materials 

manipulables
 A càrrec de Beatriu Cruset i Ballart, mestra de primària jubilada de 

l’escola Estació de Sant Feliu de Guíxols
 Al taller mostrarem i utilitzarem diferents materials manipulables per als 

nens i nenes més petits de primària i observarem les seves possibilitats 
d’aprofitament didàctic.

12.00 – 12.50 h  Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B  Estadística per a primària amb materials manipulables
 A càrrec de Xavier Fernández Berges, mestre de  primària de l'escola 

Estació de Sant Feliu de Guíxols
 Al taller es mostraran i s’usaran els materials manipulables pensats per a 

nens i nenes de 4t a 6è de primària. Analitzarem les possibilitats que ens 
ofereixen per entendre i gaudir de les matemàtiques.

12.50 – 13.30 h Xerrada genèrica 
 Congrés de ciència. Els infants protagonistes 

de la ciència
 A càrrec de Xavier Planas, mestre de primària i exdirector del CRP del Garraf
 Aquesta és una activitat adreçada a l’alumnat d'educació infantil i 

primària, on els diferents grups d'alumnes de les escoles del Garraf 
participants presenten, davant l'alumnat d'altres centres inscrits, el 
resultat de les seves recerques. Creiem que aquesta manera d'intercanvi 
entre iguals funciona i els resultats i valoracions, tant per part de 
l'organització com dels participants, són molt bones. Ens agradaria 
animar a diferents centres i institucions per tal que portin a terme propos-
tes semblants.

    

15.15 – 16.05 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A Fred o calent?
 A càrrec de Milagros Alguacil, mestra de l'escola El Morsell d'Olivella (Garraf)
 L’experiència va sorgir d’una observació que van fer els alumnes de P5 a 

l’hora de l’esbarjo i que ens van servir com a punt de partida pel treball 
científic a l’aula a partir de les idees dels alumnes en qualsevol situació, 
els estimulem perquè les observacions es transformin en preguntes. En 
el nostre cas: per què la pedra que està al sol està més calenta que la que 
es troba a l’ombra? I a partir d’aquí, ajudar-los a trobar les respostes 
possibles.

15.15 – 16.05 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B  Un conte: El salt estratosfèric d’en Fèlix 

Baumgartner des de la ciència
 A càrrec de Neus Milà, mestra de primària de l’escola Riera de Ribes de 

Sant Pere de Ribes 
 L’explicació per part d’un grup de nens i nenes de 6è del conte de ciència 

ens permetrà endinsar-nos en el sentit d’una aula i en la seva gestió que 
permeti  parlar i aprendre ciència. Aprofundirem en les eines bàsiques que 
han permès fer el contrast de les idees pròpies i les científiques; la llibreta 
de camp i els textos reflexius com a eines de presa de consciència del 
propi aprenentatge; la gestió del procés d’escriure un conte de ciència per 
tal de poder comunicar i fer entendre el que sabíem sobre el salt estratos-
fèric als assistents al Congrés de Ciències del Garraf; i els pòsters cientí-
fics com a mitjà de comunicació de les nostres investigacions a les 
famílies i a tota la comunitat educativa.

16.05 – 16.20 h Pausa - Cafè
   
16.20 – 17.00 h Xerrada genèrica 
 De l’observació a la interrogació de la natura. 

Galileu i la caiguda dels objectes
 A càrrec de Marià Baig Aleu. Departament de Física i Centre d’Història de 

la Ciència (CEHIC) de la UAB
 Els fenòmens naturals, com la simple caiguda d’una fulla d’arbre, poden 

ser enormement complexos. Veurem com Galileu, paradigma de la ciència 
moderna, va fer el pas de la simple observació dels fets a la interrogació 
de la natura, tot preparant les condicions adequades per al seu estudi 
(l’experimentació) i, alhora, introduí el llenguatge matemàtic per a la seva 
descripció. Comentarem la importància que tingueren els seus avenços i 
també com podem reproduir els seus experiments a l’aula.

17.00 – 17.50 h    Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Experiments d’electricitat per als més petits 
 A càrrec de Maria José Hurtado, professora de l’escola Andersen i 

membre de l’equip d’educadors del mNACTEC 
 Mostra del taller que el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

ofereix als nens i nenes que pertany a un projecte molt més ampli anome-
nat, Projecte Electricitat, on els nens i nenes poden experimentar i compro-
var de primera mà les propietats i particularitats de diferents materials i la 
manera de generar electricitat així com aprendre a manipular-la.

17.00 – 17.50 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B Vine a fer ciència! 
 A càrrec d’Adolf Cortel, Dr. en Ciències Químiques de l’Institut Pompeu 

Fabra de Martorell
 Aquest taller, que és una presentació del que es fa amb grups escolars que 

visiten el museu, és una introducció al món de la ciència a través 
d’experiments on s’han de fer observacions acurades i mesures. L'objectiu 
és obtenir resultats definits que permeten verificar o descartar hipòtesis, 
identificar materials, fer prediccions  o, simplement, comprovar que tot 
s’hagi fet correctament. Alguns d'aquests experiments es poden fer ben 
fàcilment a l'escola mentre que d'altres necessiten materials o equipa-
ments específics. Molts dels experiments tenen un caràcter lúdic que els fa 
molt convenients per mantenir l'atenció i, en general, són sorprenents i 
participatius per aconseguir que els participants s'hi impliquin activament. 

 
18.00 – 19.00 h Conclusions i cloenda
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Lloc del seminari
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66

accioeducativa.mnactec@gencat.cat
www.mnactec.cat  -  www.mnactec.cat/ofertaeducativa

Seminari
Adreçat al professorat d’educació infantil i d’educació primària.

Jornada per debatre la situació i el paper de les ciències i les matemàtiques per a infants,
i per donar a conèixer experiències didàctiques que es porten a terme actualment. 

Inscripcions fins el 6 de novembre del 2013 a:

http://www.xtec.cat/web/formacio/   codi: 9000020532
Consultes d’assignació: el 7 de novembre del 2013

A la inscripció s’ha de fer constar l’opció A o B que s’esculli.
Opció A: mestres i docents d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària.

Opció B: mestres i docents dels cicles mitjà i superior d’educació primària.

Entrada gratuïta prèvia reserva. Aforament limitat.
El Departament d’Ensenyament lliurarà un certificat d’assistència.

Organitzen

Col·laboren
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB

Centre de Recursos Pedagògics del Garraf
Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental II

Coordina
Esther Font Guiteras, assessora en didàctica de la ciència del mNACTEC

cesire*
creamat
centre de recursos
matemàtiques
per ensenyar i aprendre

Departament d’Ensenyament

cesire*
cdec
centre de documentació
en ciències
i experimentació

Departament d’Ensenyament


