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RESUM 

En aquest treball es descriu i s’avalua la proposta didàctica d’utilitzar imatges (i 
altres recursos visuals) a les classes de ciències per millorar l’aprenentatge 
d’un conjunt d’alumnes de procedència estrangera que no dominen ni el català 
ni el castellà. Sense deixar d’utilitzar les paraules, s’implementa una acció 
educativa en què fotografies, vídeos, dibuixos, pràctiques de laboratori i altres 
recursos visuals s’utilitzen per aprendre ciències. Concretament, l’estudi es 
desenvolupa amb dos grups de 1r d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals de 
Barcelona. Amb la finalitat de validar si els recursos visuals ajuden o dificulten 
l’aprenentatge d’aquests alumnes sobre ciències, es dissenya una Unitat 
didàctica –que inclou nombroses activitats amb recursos visual– i múltiples 
eines de recollida d’informació –que permeten obtenir evidències per discutir 
els resultats. Finalment, s’acaba observant que el treball amb recursos visuals 
afavoreix l’aprenentatge dels alumnes que presenten mancances lingüístiques, 
però que es necessita una metodologia de treball que requereix la interacció 
professor-alumne. A més, es comprova que els recursos visuals poden utilitzar-
se en les diferents fases del cicle d’aprenentatge i que permeten que els 
alumnes expressin la seva opinió amb menys entrebancs. Les conclusions 
extretes finalment són atribuïbles a aquest grup d’alumnes i en aquesta situació 
en particular. 

ABSTRACT 

Title: Is a picture worth a thousand words? 

This paper describes and evaluates the educational proposal to use images 
(and some other visual resources) in Science class to improve learning of some 
foreign students who don’t have a good level of Catalan or Spanish. Not only 
visual resources (pictures, videos, drawings, lab sessions), but also words, are 
used to learn Science. Specifically, this study is develop with two groups of 
students from 1st grade of ESO who are studying in the High School Milà i 
Fontanals. In order to validate whether the visual resources help or hinder the 
learning of this students, it is designed a Unit (which includes some activities 
with visual resources) and many tools to gather information (which give some 
evidences to discuss the results).  Finally, we observe that working with visual 
resources encourages some students’ learning with linguistic shortcomings. 
However, it is necessary to follow a methodology that involves the teacher and 
student interaction. We also verified that visual resources can be used in 
different stages of learning and they are able to make students express their 
opinion easily. Final conclusions are based on these students’ learning in this 
particular situation. 
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RESUMEN 

Título: Una imagen vale más que mil palabras? 

En este trabajo se describe y se avalúa la propuesta didáctica de utilizar 
imágenes (y otros recursos visuales) en las clases de ciencias para mejorar el 
aprendizaje de un conjunto de alumnos de procedencia extranjera que no 
dominan ni el catalán ni el castellano. Sin dejar de utilizar las palabras, se 
implementa una acción educativa en la que fotografías, vídeos, dibujos, 
prácticas de laboratorio y otros recursos visuales se utilizan para aprender 
ciencias. Concretamente, el estudio de desarrolla con dos grupos de 1º de la 
ESO del Instituto Milà i Fontanals de Barcelona. Con la finalidad de validar si 
los recursos visuales ayudan o dificultan el aprendizaje de estos alumnos sobre 
ciencias, se diseña  una Unidad didáctica –que incluye numerosas actividades 
con recursos visuales– y múltiples instrumentos para la recogida de datos –que 
permiten obtener evidencias para discutir los resultados. Finalmente, se acaba 
observando que el trabajo con recursos visuales favorece el aprendizaje de los 
alumnos que presentan carencias lingüísticas, pero que se necesita una 
metodología de trabajo que requiere la interacción profesor-alumno. Además, 
se comprueba que los recursos visuales pueden utilizarse en las distintas fases 
del ciclo de aprendizaje y que permiten que los alumnos expresen su opinión 
con mayor facilidad. Las conclusiones extraídas finalmente son atribuibles a 
este grupo de alumnos y en esta situación en particular. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del tema de recerca 

El tema escollit fa referència a la utilització d’imatges en l’aprenentatge de 
ciències naturals. Sovint, els continguts de ciències experimentals s’expressen 
en textos que inclouen un vocabulari científic propi i que, a més, van 
acompanyats de gràfiques, fórmules, equacions, diagrames, esquemes, 
fotografies, etc. que acostumen a facilitar, complementar o justificar la 
informació del text. Així doncs, la utilització d’imatges en ciències pot tenir 
diferents finalitats: des d’una que sigui merament contemplativa i motivadora 
fins a una altra que pretengui il·lustrar els continguts científics basant-se en el 
llenguatge visual. En aquest últim cas, però, és important considerar la 
necessitat de complementar el llenguatge visual fent ús del llenguatge verbal 
(que tant pot ser oral o escrit). 

Durant les darreres dues dècades, la utilització creixent d’imatges i d’altres 
representacions visuals en materials educatius ha despertat l’interès de 
nombrosos grups de recerca en didàctica de les ciències. El tema ha estat 
investigat des de diferents perspectives, la majoria de les quals han aportat 
informacions complementàries. Aquest augment en l’ús d’imatges ha estat 
causat tant per la millora en les tecnologies d’impressió com pel canvi en la 
manera de transmetre la informació de les tecnologies de la comunicació 
(Internet, premsa, etc.) (Fanaro, Otero, & Greca, 2005). Fotografies, dibuixos, 
diagrames, historietes, infografies, etc. s’utilitzen actualment de manera 
abundant però molt poc reflexionada. Així, és positiu per a l’aprenentatge el fet 
de fer servir imatges? O, contràriament al que podríem pensar d’entrada, 
l’aprenentatge es veu dificultat per la utilització d’aquestes? 

1.2. Contextualització del centre de pràctiques 

El centre educatiu on es desenvolupa l’estudi és l’Institut Milà i Fontanals de 
Barcelona. Concretament, és un centre amb més de 80 anys d’història que està 
situat al barri del Raval, dins del districte de Ciutat Vella. Es tracta d’un centre 
d’ensenyament secundari, emmarcat dins del sistema d’ensenyament públic 
català, que ofereix tant l’etapa d’ESO com la de batxillerat. L’institut es defineix 
com un centre plural, innovador i democràtic que ofereix un marc educatiu 
orientat a la formació integral de l’alumnat; també defensa la igualtat 
d’oportunitats, mostrant-se obert a tothom i respectant les creences religioses i 
culturals de professors i alumnes. És tracta d’un institut inclusiu i potenciador 
dels valors fonamentals d’igualtat, coeducació i respecte entre els membres de 
la comunitat educativa.  

Un dels objectius prioritaris del Milà i Fontanals és afavorir l’equitat i la inclusió, 
tot fent que els beneficis del sistema educatiu arribin al major nombre 
d’alumnes i contribueixin a minimitzar les diferències. Per tal d’assolir aquest 
objectiu es desenvolupen actuacions com ara: instaurar hàbits saludables, 
orientar la incorporació dels alumnes al món laboral, fomentar la relació entre 
els membres del centre i coordinar l’acció educativa amb les famílies.  
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La fèrria voluntat del Milà i Fontanals per promoure la inclusió es justifica 
perquè acull un altíssim grau d’alumnes immigrants i perquè es troba en una 
zona urbana amb alt risc d’exclusió social. Malgrat tot, essent conscients de la 
idiosincràsia que caracteritza el centre, l’objectiu prioritari és orientar la tasca 
docent cap a l’excel·lència educativa dels alumnes. Amb aquesta finalitat, el 
Milà i Fontanals ofereix una formació integral, tot tractant la diversitat i la 
convivència a l’aula; dóna molta importància al treball en equip, al treball per 
competències i a l’aprenentatge significatiu, tot afavorint processos 
interdisciplinaris; promou l’ús de les TIC, treballa la lectura de manera 
transversal (potenciant l’ús de la Biblioteca del centre), i realitza accions 
d’acompanyament i d’orientació de l’alumnat (entre Primària i Secundària, entre 
cursos de l’ESO o entre l’ESO i estudis postobligatoris) (PEC Institut Milà i 
Fontanals, curs 2014-2015). 

1.3. Justificació del tema escollit 

L’Institut Milà i Fontanals ofereix un conjunt molt elevat de projectes didàctics 
amb la finalitat de contribuir en l’acompliment dels dos objectius citats 
anteriorment. Malgrat el centre dedica molts esforços per tractar la diversitat i 
per donar una (i més d’una) oportunitat a tothom per aprendre i acabar 
aprovant com a mínim l’ESO, els resultats acadèmics continuen sent molt 
baixos i l’interès que mostren els alumnes per aprendre, també. 

Els mals resultats acadèmics es poden atribuir, per una banda, a les 
mancances biològiques (alimentàries, higièniques i de seguretat), socials i 
emocionals que estan patint molts dels alumnes del centre i, per altra banda, a 
la seva desmotivació i falta d’interès i a la seva actitud passiva i poc hàbit 
d’estudi. Des del propi centre educatiu es pot incidir en cadascun dels dos 
factors que s’associen al baix rendiment acadèmic dels alumnes. Tanmateix, 
mentre que la responsabilitat de suplir les mancances biològiques, socials i 
emocionals recau principalment sobre la família, la responsabilitat de motivar 
l’alumnat és fonamentalment del centre. Des de la tutoria es poden impulsar 
accions perquè l’equip docent sigui conscient de les necessitats de cada 
alumne i pugui, així, oferir-li l’orientació i el suport més adequat per al seu 
desenvolupament integral. Si bé és important dur a terme aquesta tasca des de 
l’institut, també cal tenir en compte que l’agent educatiu amb més influència 
sobre el creixement i l’educació dels alumnes és la família, de manera que cal 
que aquesta sigui conscient de la importància del seu rol i afronti, així, el 
compromís que li pertoca. 

La responsabilitat que recau exclusivament en el propi centre educatiu és la 
d’afavorir un ambient a l’aula que motivi l’alumnat. Segons la meva opinió, el 
problema no és tant que als alumnes no els interessi què es fa a l’aula, sinó 
que no tenen un domini de la llengua suficient com per entendre la matèria 
sense entrebancs. Si es considera que l’alumnat del Milà i Fontanals presenta 
greus dèficits en l’expressió i la comprensió oral i escrita del català, no és erroni 
pensar que pot ser aquesta una de les causes principals dels baixos resultats 
acadèmics del centre. Per tant, podria ser que els alumnes deixessin de seguir 
el ritme de la classe pel simple fet de no dominar la llengua amb què es 
treballa. Així, en no seguir el fil de les explicacions, passarien a distreure’s 
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fàcilment, a perdre’s en el temari i a avorrir-se; això els portaria o bé a estar 
absents o bé a distorsionar la resta de companys de classe, de manera que ni 
treballarien ni deixarien treballar.  

Per consegüent, és possible que calgui trobar altres maneres de comunicar-nos 
amb els alumnes, sobretot des d’aquelles matèries que no són estrictament de 
llengua. Això no implicaria deixar de treballar el llenguatge verbal de manera 
transversal des de totes les assignatures, però sí que suposaria buscar altres 
mètodes de comunicació que complementessin la paraula escrita o parlada. 
Una estratègia, doncs, podria ser la utilització de recursos visuals, que 
possiblement farien que el llenguatge deixés de ser l’impediment principal per a 
seguir el fil de la classe. En dotar als alumnes d’eines visuals per enfrontar-se a 
la barrera lingüística, els ajudaríem a captar els conceptes clau sobre ciència i 
no perdre’s en l’intent. Així, afavoriríem el seu procés d’aprenentatge i la 
consegüent millora dels resultats acadèmics. 

1.4. Fonamentació teòrica 

La utilització del llenguatge visual en materials educatius és un recurs que s’ha 
vist incrementat en les darreres dècades. És per aquest motiu, que hi ha 
nombrosos estudis al voltant d’aquest tema. 

Pel que fa a l’ús d’imatges s’han identificat, d’una banda, tot un conjunt de 
concepcions simplistes, incompletes o parcialment errònies que s’han atribuït al 
camp de la psicologia popular. Un estudi realitzat l’any 2005 va constatar que la 
praxeologia didàctica dels professors de ciències i les realitzacions dels 
dissenyadors de materials didàctics es veien altament influïdes pels mites i/o 
prejudicis establerts al voltant de la utilització d’imatges als materials educatius 
(Fanaro et al., 2005). Les principals concepcions que semblen sustentar l’ús 
pedagògic de les imatges als llibres de text i, probablement, a la selecció 
d’activitats del docent a l’aula  són les següents (Otero & Greca, 2004): 

– Hi ha una relació directa entre imatges externes i internes. 
– Les imatges són més senzilles que les paraules i es recorden i 

comprenen més fàcilment. 
– Les imatges són transparents, és a dir, evidents per elles mateixes. És 

per això que no necessiten explicació ni descodificació. 
– Les imatges representen el coneixement veritable. 
– Les imatges externes són més adequades pels nivells inicials de 

l'escolaritat perquè es comprenen millor que les paraules. 
– Les imatges internes són com fotografies al cap (estàtiques, 

inamovibles) i, per tant, s'emmagatzemen com a tals. 
– Les imatges realistes i aquelles que mostren accions entre objectes i/o 

persones són les que més afavoreixen la comprensió dels estudiants. 

Aquestes afirmacions formen part d’un imaginari pedagògic que ha provocat un 
ús massa optimista (i massa poc prudent) de les imatges, fent que, fins i tot, 
s’hagi produït un canvi en la relació entre la informació visual i la informació 
verbal. Un dels efectes d’aquest canvi ha estat la substitució de paraules per 
imatges, fet que podria provocar un impacte educatiu amb resultats molt 
qüestionables (Otero & Greca, 2004). 
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I és que les imatges no són senzilles ni transparents, sinó que estan plenes 
d’al·lusions i de sobre-enteniments, de manera que, segons els coneixements 
de la persona que intenta desxifrar la imatge pot ser que la doti d’un significat o 
d’un altre. És per aquest motiu que se les pot considerar polisèmiques, ja que 
no permeten una sola interpretació, sinó múltiples. Així, molts col·lectius opten 
per desconsiderar les imatges en educació científica, ja que poden ser 
ambigües.  

Estudis en Psicologia Cognitiva afirmen que la comprensió i la interpretació de 
les representacions externes (verbals o icòniques) s’esdevé a causa d’un 
complex procés top-down, que suposa la representació interna de la informació 
externa de manera personal, constructiva, integrant tant representacions de 
caràcter semàntic com analògic (Otero, Moreira, & Greca, 2002). Algunes 
investigacions en aquest camp de la Psicologia Cognitiva verifiquen que certes 
imatges externes afecten la comprensió i el raonament (Otero & Greca, 2004). 
Altres estudis recolzen aquesta afirmació anunciant que per tal d’aprendre 
significativament els conceptes científics i entendre el món físic els estudiants 
necessiten construir representacions mentals adequades, tasca que no resulta 
ser gens fàcil (Otero et al., 2002). 

D’altra banda, doncs, hi ha els defensors de les imatges, que en destaquen el 
seu paper motivador i estètic; valoritzen la importància de les imatges en la 
comprensió i en l’aprenentatge d’un missatge lingüístic;  subratllen el fet que el 
record de materials verbals millora quan s’utilitzen imatges externes i 
consideren que, pel seu caràcter analògic, tindrien la capacitat de fer conèixer 
directament per sobre de les barreres culturals (Otero & Greca, 2004). A part 
d’aquestes concepcions, són moltes les indagacions que posen de manifest la 
utilitat de les imatges mentals en diferents tasques cognitives. Així, s’ha 
observat que hi ha relació entre les imatges mentals i l’eficàcia en exercicis de 
memorització, raonament deductiu, raonament espacial, aprenentatge 
d’habilitats motores, solució de problemes i creativitat. És per això que sembla 
lògic esperar que la capacitat de formar imatges mentals tingui alguna 
influència en el rendiment acadèmic dels subjectes (Campos, González, & 
Calderón, 2000). Tant en adults com en nens s’ha observat aquest efecte 
facilitador que tenen les imatges mentals sobre l’aprenentatge i la memòria 
(Campos, González, & Pérez-Fabello, 2001). 

En general, s’accepta que la influència de les imatges externes és beneficiosa 
si intervenen auxiliant el procés de construcció de models mentals adequats 
per a aprendre. Tanmateix, aquesta col·laboració requereix una utilització 
pedagògica de la imatge molt més crítica que les simples concepcions populars 
citades anteriorment (Otero, Greca, & Silveira, 2003). Per tant, no s’han 
d’utilitzar les imatges com a simples objectes contemplatius, sinó que s’ha de 
treballar sobre elles observant-les, modificant-les, criticant-les, substituint-les, 
etc. Els continguts de ciències experimentals, a més, tenen la particularitat 
d’incloure (a part d’un vocabulari científic propi): gràfiques, fórmules, equacions, 
diagrames, imatges, etc. que poden resultar difícils de comprendre i que, per 
aquest motiu, justifiquen la necessitat de dotar d’una bona alfabetització 
científico-visual als alumnes. A nivells més generals, i considerant el pes que 
actualment té la imatge en la societat de la informació i de les noves 
tecnologies, es torna a evidenciar l’enorme necessitat de formar els joves en 
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una educació visual per tal que puguin entendre les imatges i ser crítics amb 
aquestes (Perales, 2008; Maturano, Aguilar, & Núñez, 2009). 

La gran diversitat d’imatges presents en educació exigeix que aquestes siguin 
seleccionades rigorosament en funció dels objectius educatius plantejats 
(Perales, 2008). Els professors, però, tenen un grau de consciència força baix 
sobre les dificultats dels estudiants a l’hora de llegir imatges i, en general, 
sostenen les mateixes concepcions sobre les imatges que la psicologia popular 
(Fanaro et al., 2005). Per consegüent, cal tenir molt present la complexitat 
cognitiva pel que fa a la interpretació d’imatges, ja que no pot haver-hi 
confusions entre el que pretenen expressar i el que realment els alumnes 
entenen. 

La comunicació (sigui verbal o visual) és efectiva quan s’aconsegueixen 
intercanviar missatges en els quals allò que el receptor entén és sensiblement 
similar a allò que l’emissor pretén comunicar. En tots els àmbits comunicatius, i 
especialment en les situacions d’ensenyament-aprenentatge, s’acostuma a 
formular una pregunta clau: és el mateix coneixement el que l’emissor busca 
comunicar i el que el receptor està percebent? Cal tenir en compte, doncs, que 
tant pel llenguatge figuratiu com pel llenguatge verbal no és suficient descriure 
les unitats semiòtiques que organitzen un discurs, esperant que una codificació 
correcta garanteixi una comprensió adequada, sinó que cal que la comunicació 
s’entengui com una interacció d’intencions i significats (Otero & Greca, 2004).  

La utilització de recursos visuals, doncs, fa que el procés de comunicació sigui 
més efectiu principalment per dos motius: 1) les imatges actuen reforçant el 
missatge (fent que sigui més entenedor) i 2) les imatges fan que el receptor 
mostri més motivació i predisposició per entendre el missatge. 

A mode de resum, doncs, voldria destacar les idees següents:  

– Les imatges afavoreixen un elevat nombre de tasques cognitives, de 
manera que contribueixen en l’augment del rendiment acadèmic. 

– Les imatges són polisèmiques i la seva interpretació no és evident. 
– L'estudiant necessita ajuda quan llegeix imatges. 
– Cal combinar les imatges i les paraules, sense que les primeres arribin 

a substituir les segones,  ja que és gràcies a la combinació de diferents 
canals de comunicació (verbal i visual) que es pot aconseguir un 
intercanvi d’informació (i, en definitiva, un procés d’ensenyament-
aprenentatge) més eficient. 

– El treball a l’aula amb imatges no pot obviar la relació amb el text escrit 
o oral, amb el qual ha de formar una unitat. 

1.5. Aclariment de termes  

Per tal de ser coherents amb la intenció d’afavorir la comunicació, s’ha creat un 
apartat a Annexos (Annex 1) en què s’aclareixen alguns conceptes com: 
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– Representació (Otero & Greca, 2004; Perales & Jiménez, 2002).  
 

– Tipus de representacions segons el grau d’iconicitat: 
o Fotografia 
o Dibuix figuratiu 
o Dibuix figuratiu amb signes 
o Dibuix figuratiu amb signes normalitzats 
o Dibuix esquemàtic 
o Dibuix esquemàtic amb signes 
o Descripció en signes normalitzats 

 
– Imatge (Maturano et al., 2009; Perales, 2006; Torres-Vallecillo, 2007). 

1.6. Innovació i recerca 

Després d’observar les necessitats del Milà i Fontanals i d’establir les bases 
teòriques sobre la utilització de recursos visuals a l’aula, penso que aquesta 
podria ser una bona manera de proporcionar als alumnes un suport visual que 
els ajudés a entendre el llenguatge verbal que tant els dificulta la comprensió 
dels conceptes científics més bàsics. D’aquesta manera els podria ajudar a 
superar l’entrebanc lingüístic i, per tant, a obtenir un major rendiment acadèmic.  

L’estudi que es duu a terme –i que es desenvolupa en aquest TFM– tracta 
sobre l’ús de recursos visuals per afavorir l’aprenentatge de ciències i s’aplica 
simultàniament a dues classes de 1r d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals. En 
total, es desenvolupen 12 sessions que s’engloben dins l’assignatura de 
Ciències de la naturalesa i que tracten sobre La matèria.  

Es compta amb la participació de 21 alumnes de 1r A (4 dels quals provenen 
de la USEE) i 23 alumnes de 1r B. Es tracta de classes heterogènies (en les 
quals no s’ha aplicat cap mena de separació per nivells) i en les quals més de 
la meitat de l’alumnat és d’origen estranger. Pel que fa als alumnes de la 
USEE, després de parlar amb l’educadora d’educació especial –que els 
acompanya a totes les classes– i amb la psicopedagoga, es va determinar que 
no es faria cap material adaptat exclusivament per a ells però sí que es reduiria 
el volum d’exercicis que haurien de fer al llarg de la Unitat didàctica (UD).  

La meva proposta d’innovació pretén contribuir en el desenvolupament integral 
dels alumnes, així com també recolza i defensa cadascun dels valors del 
centre: el respecte, la inclusió, la igualtat d’oportunitats, la coeducació, etc. A 
més, no únicament pretén beneficiar els alumnes amb dificultats lingüístiques 
sinó que pretén fer que tots ells tinguin una mínima alfabetització a l’hora de 
desxifrar imatges amb contingut científic i que tots ells siguin crítics amb les 
imatges que es trobaran en l’actual societat de la informació.  

Per al correcte desenvolupament de la innovació que suposa per als alumnes 
del Milà i Fontanals treballar amb recursos visuals, s’han seleccionat diferents 
tipus de representacions amb diversos graus d’iconicitat. 
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D’acord amb la taxonomia que proposen Perales i Jiménez (2002) per 
classificar les il·lustracions que tenen finalitat didàctica (Annex 1), en aquest 
estudi s’han escollit les representacions següents:  

Tipus de 
representacions 

Finalitat d’ús 

Fotografia 
Mostrar la realitat amb un elevat grau de similitud. 
La representació, en aquest cas, és estàtica. 

Dibuix figuratiu amb 
signes normalitzats 

Mostrar una situació externa i concreta que inclou 
magnituds inobservables. Es complementa amb 
la representació d’aspectes rellevants mitjançant 
signes normalitzats. 

Dibuix esquemàtic 
Representar els objectes de manera senzilla i 
destacant la relació que hi pugui haver entre dos 
elements de la representació.  

Dibuix esquemàtic 
amb signes 

Il·lustrar la realitat però de manera més abstracte, 
és a dir, amb un baix grau d’iconicitat. Requereix 
que el receptor tingui un coneixement del codi 
simbòlic utilitzat. 

Taula 1. Categorització de les representacions utilitzades al llarg de la UD incloses 
a la taxonomia de Perales i Jiménez (2002). Les representacions s’anomenen en 
funció del seu grau d’iconicitat (considerant les fotografies com les més icòniques i 
els dibuixos esquemàtics com els menys). 

A més, s’utilitzen altres categories de recursos visuals que no s’inclouen a la 
taxonomia de Perales i Jiménez (2002), com són: 

Tipus de 
representacions 

Finalitat d’ús 

Treball amb objectes 
reals 

Fer tangible (i, per tant, menys abstracte) l’estudi 
d’un tema. 

Pràctiques de 
laboratori 

Mostrar fenòmens de la realitat que poden ésser 
explicats científicament. 

Representacions 
teatrals 

Representar teatralment una analogia que pretén 
explicar un concepte científic. 

Vídeos Mostrar un determinat fenomen o procés. 

Taula 2. Categorització de les representacions utilitzades al llarg de la UD i que no 
estan incloses a la taxonomia de Perales i Jiménez (2002). 

 

1.7. Objectius generals i específics 

L’objectiu general que es pretén assolir amb aquest estudi és: 

 Validar si els recursos visuals ajuden o dificulten l’aprenentatge dels 
alumnes de l’Institut Milà i Fontanals. 
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I els objectius específics són: 

 Identificar el tipus de material visual més útil per a l’aprenentatge dels 
alumnes. 

 
 Conèixer les percepcions de l’alumnat a l’hora de treballar amb imatges. 

 
 Valorar la utilitat de les imatges a l’hora de mesurar l’aprenentatge. 

 
 Establir la metodologia com cal treballar els recursos visuals a l’aula. 

 
 Identificar les etapes del cicle d’aprenentatge en què és òptima la 

utilització de recursos visuals. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA  

2.1. Característiques socioafectives i psicoevolutives de l’alumnat  

Els alumnes amb què realitzaré l’estudi són, majoritàriament, procedents de 
Pakistan, Bangladesh, Índia, Sud-Amèrica, Marroc, Xina o Filipines. La majoria 
són adolescents de 12-13 anys que encara no tenen un bon domini del català 
ni del castellà; alguns, fins i tot, no coneixien l’alfabet llatí i d’altres, en un baix 
percentatge, no havien estat mai escolaritzats abans d’arribar a Catalunya. Per 
aquest motiu, moltes vegades tampoc donen a l’ensenyament la importància 
que es mereix. 

Malgrat són molts els esforços del Milà i Fontanals per propiciar un bon ambient 
de treball a l’aula, hi ha un conjunt elevat de factors externs en els quals costa 
d’incidir des del propi centre educatiu. Per començar, no tots els alumnes 
presenten les necessitats bàsiques fisiològiques cobertes: en general, no tenen 
una alimentació variada ni equilibrada, no descansen bé (per viure en pisos 
amb molta gent), no mantenen una higiene regular i no accedeixen als Serveis 
Sanitaris quan és necessari. Sovint, les circumstàncies que els envolten són 
altament inestables, de manera que els infants viuen una sensació 
d’inseguretat i desprotecció que els impedeix centrar-se en el seu 
aprenentatge. 

Les famílies d’aquests alumnes acostumen a viure en situacions de poca 
estabilitat econòmica i, en general, treballen durant moltes hores, de manera 
que no dediquen tanta atenció als fills com seria necessària. Tenint en compte 
que la relació amb la família té un pes evident en l'autoestima, el rendiment 
acadèmic i la conducta social adequada de l'adolescent, n’hi ha molts que no 
reben suport en els cinc aspectes considerats bàsics: sentir-se escoltats, 
compresos, estimats, valorats i autònoms (López, 2009). A aquest infants els 
costa molt saber on estan els límits, de manera que actuen amb impulsivitat i 
manca d’autocontrol; no acostumen a ser persistents i abandonen amb facilitat 
les activitats que els resulten complicades. Així doncs, com a professors cal 
que, per una banda, els fem reforç positiu i els convencem de les seves 
capacitats i, per altra banda, els marquem clarament on són els límits.  

Alguns alumnes presenten tardances en el desenvolupament de l’àrea 
cognitiva que, més que atribuir-se a la poca estimulació per part de les famílies, 
es podria relacionar amb la falta de comprensió del llenguatge. Segons la teoria 
constructivista de Piaget, a partir dels 12 anys els infants haurien de passar del 
pensament concret al pensament formal (Perinat, 1997). És per aquest motiu 
que a la classe de 1r d’ESO trobem tota mena d’alumnes: des d’aquells que fan 
bons raonaments abstractes i estableixen bones interrelacions de conceptes 
fins a aquells que els costa molt fer prediccions o comprendre el significat d’una 
fórmula (Moreno, 2009). Aquesta immaduresa a nivell cognitiu de les funcions 
intel·lectuals executives també s’observa en la presa de decisions poc 
reflexionades i en la incapacitat de reprimir actituds molestes i comportaments 
disruptius. Aquests alumnes, doncs, necessiten una atenció personalitzada 
constant que els animi a continuar amb la feina i que els eduqui sota el valor de 
l’esforç. 
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Els centres educatius, doncs, cal que tinguin present que aprendre és 
inseparable de l’experiència social, emocional i física (Rogoff, 1993), de 
manera que cal potenciar cadascuna d’aquestes àrees de desenvolupament 
per aconseguir un procés òptim d’ensenyament–aprenentatge. A més, s’ha de 
considerar que les condicions òptimes d’aprenentatge només s’esdevenen 
quan aquests alumnes se senten amb les necessitats bàsiques (emocionals, 
fisiològiques i de seguretat) cobertes, de manera que l’institut ha d’intentar 
suplir aquestes mancances tot oferint un ambient còmode i agradable que 
convidi a treballar. 

També és fonamental que el Milà i Fontanals conscienciï les famílies de la seva 
important tasca educativa a l’hora d’oferir cura i protecció als fills (perquè 
visquin en condicions dignes), de contribuir en la seva socialització (perquè es 
relacionin amb els valors socialment constituïts), de donar suport a la seva 
evolució (perquè compleixin amb els requeriments del procés d’escolarització) i 
d’ajudar-los a ser persones emocionalment equilibrades (perquè estableixin 
vincles afectius i respectuosos amb els altres) (Vila, 2008).  

2.2. Metodologia de treball 

Per començar, vaig realitzar l’observació –no participant– dels dos grups-classe 
amb què treballaria posteriorment. Vaig elaborar un diari de camp que em va 
permetre focalitzar l’atenció en els aspectes destacats a la Taula 3. 

Aspectes observats amb el diari de camp 

Gestió de l’aula 
Dinàmica de la classe. 
Repartiment del temps i de l’espai. 

Model didàctic del professor 

Valors i actituds envers la matèria i les 
seves aplicacions. 
Tractament de la diversitat. 
Gestió de diferents estils d’aprenentatge.
Resolució de conflictes. 

Interacció professor-alumnes
Comunicació entre ambdues parts. 
Sentiments (respecte, admiració, etc.). 

Reacció de l’alumnat 

Participació i motivació. 
Dificultats i enfrontament a les dificultats.
Relació amb els altres companys. 
Comportament a l’aula. 

Taula 3. Aspectes observats durant el període d’observació no-participant. 

El principal problema que vaig identificar va ser el baix nivell de coneixements 
que tenien els alumnes sobre la matèria (en aquest cas, Ciències de la 
naturalesa). En analitzar aquesta situació vaig atribuir el problema a la dificultat 
dels alumnes per comprendre el llenguatge oral i escrit amb què es treballava 
la matèria. Per tant, ara calia trobar la manera com revertir la situació per fer 
que comprenguessin millor el temari i passessin a obtenir millors resultats.  

En la recerca d’una alternativa de treball a l’aula, em vaig plantejar si la 
utilització de recursos visuals podia millorar l’aprenentatge d’aquests alumnes 
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en ciències. Intuïtivament, vaig pensar que reforçant el llenguatge verbal a 
l’aula amb recursos visuals afavoriria la comprensió sobre ciències de tots els 
alumnes (tinguessin més o menys dificultats amb la llengua). Amb tot, després 
de fonamentar teòricament la meva proposta, em vaig adonar que hi havia 
molts factors que havia de tenir en compte a l’hora d’elaborar el pla d’acció 
(vegeu l’apartat 1.4).  

Així, vaig dissenyar una UD, per treballar el tema de La matèria, que 
contemplava el treball amb recursos visuals en cadascuna de les sessions 
(dibuixos, fotografies, objectes reals, pràctiques de laboratori, vídeos...). A més, 
la incorporació de recursos visuals no únicament podia anar bé als alumnes 
amb dificultats de comprensió del llenguatge sinó que també contribuïa que tots 
els alumnes tinguessin una mínima alfabetització visual i tant poguessin 
entendre les representacions gràfiques amb contingut científic com ser crítics 
davant el bombardeig creixent d’imatges en l’actual societat de la informació.  

Per tal de donar resposta als objectius de l’estudi vaig dissenyar els 
instruments de recollida d’informació de la Taula 4. 

Instrument de recollida 
d’informació 

Finalitat d’ús 

Diari de classe (Annex 2) 

Per disposar d’un registre sobre el 
funcionament de cadascuna de les activitats 
realitzades en cada sessió (sobretot 
d’aquelles en què s’utilitzen recursos visuals).

Registre narratiu (Annex 3) 

Es tracta d’un relat sobre la pròpia pràctica 
docent en què recullo les meves impressions 
sobre el funcionament dels recursos visuals 
al llarg d’una sessió. 

Qüestionari inicial i final 
(Annex 4) 

Per comparar el que poden explicar els 
alumnes sobre unes fotografies abans i 
després de la UD. 

Enquesta de valoració dels 
alumnes (Annex 5) 

Per conèixer l’opinió dels alumnes sobre la 
utilització de recursos visuals a l’aula. Consta 
de quatre apartats: 1) informació personal, 2) 
preguntes sobre com creuen els alumnes que 
els ha ajudat un material en concret, 3) opinió 
sobre les imatges (mesurada amb una escala 
de Lickert) i 4) preguntes obertes. 

Taula 4. Instruments de recollida d’informació utilitzats durant la fase d’intervenció 
didàctica. 

Així doncs, mitjançant aquest estudi descriptiu, pretenc avaluar la meva 
proposta de millora en base a les evidències obtingudes gràcies a les quatre 
eines de recollida d’informació anteriors.  
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

3.1. Descripció de l’acció educativa 

3.1.1. Planificació de les sessions 

La proposta didàctica d’incorporar recursos visuals a les classes de ciències va 
destinada als alumnes de 1r d’ESO A i B del Milà i Fontanals. En total es 
desenvolupen 12 sessions que s’inclouen dins l’assignatura de Ciències de la 
naturalesa i que tracten el tema de La matèria seguint el currículum de 
referència1 (Taula 5). 

Continguts de la unitat didàctica 

Estats de la matèria 

Caracterització de la matèria 

Canvis d’estat 

Densitat 

Materials 

Àtom i model cinèticomolecular de la matèria 

Mesura directa i indirecta de la massa i el volum 

Càlcul experimental de la densitat de diferents materials 

Taula 5. Continguts de la unitat didàctica de La matèria 
treballats amb els alumnes de 1r d’ESO. 

 

Per a desenvolupar aquest temari s’ha dissenyat una UD de novo (Annex 6) 
que inclou la realització de 3 cicles d’aprenentatge, de manera que sempre se 
segueix l’estructura següent:  

Figura 1. Cicle d’aprenentatge 
segons Jorba & Casellas (1996). 

Exploració 
d'idees 
prèvies

Introducció de 
nous conceptes o 

procediments

Estructuració 
dels 

coneixements

Aplicació del 
coneixement

 

La planificació general de la UD s’observa a la Figura 2. 

  

                                                            
1  Currículum educació secundària obligatòria. Decret 143/2007, DOGC núm. 4915. 
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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Sessió 1 

Act. 1- Organització. S’estableixen les 

normes de comportament a l’aula amb 

els alumnes per tal que se les facin 

seves. S’explica el funcionament de la 

Graella de co-avaluació. 

Act. 2- Qüestionari inicial. Permet 

conèixer el punt de partida dels alumnes. 

Al final de les sessions tornarem a passar 

el mateix qüestionari perquè els alumnes 

siguin conscients del que han après.	

Sessió 2 

Act. 3- Context Nàufrag. S’introdueix el 

context als alumnes i es plantegen uns 

dubtes que només es poden resoldre 

després d’adquirir uns coneixements. 

Act. 4- Els estats de la matèria. Es 

treballen els estats de la matèria i les 

seves característiques. 

Activitat co-avaluació. 

Sessió 3 - Laboratori 

Act. 5- Breu repàs. Es reprenen les 

propietats dels estats de la matèria 

tractades a la classe anterior. 

Act. 6/1- La densitat (1ª part). Es duu a 

terme una pràctica de càlcul de densitats 

d’alguns líquids i de predicció de 

densitats d’alguns sòlids. 

Activitat co-avaluació. 

Sessió 4 

Act. 6/2- La densitat (2ª part). S’estudia 

la densitat dels gasos. 

Act. 7- La matèria. Es veu que tot està 

format per matèria. 

Act 8- Els àtoms. Teoria atòmica. 

Act. 9- Resum. Recull de les idees clau. 

Activitat co-avaluació. 

	
	

Sessió 5 

Act. 10- Àtoms en diferents estats. 

Act. 11- Analogia. Com es mouen els 

àtoms en estat sòlid, líquid i gas? 

Act. 12- Canvis d’estat. Estudi dels 

noms. Act. 13- Analogia. Moviment dels 

àtoms durant el canvi d’estat. 

Activitat co-avaluació. 

Sessió 6 - Laboratori 

Act. 14- Màgia. Es fan diferents 

experiments que poden semblar màgia 

però que els alumnes han de desmentir 

mitjançant la seva explicació científica. 

Activitat co-avaluació. 

Context 1. Nàufrag 

  Context 2. Microscopi més potent del món + Trucs de màgia 
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Sessió 7 

Act. 15- Transferència del 

coneixement. Es plantegen diferents 

imatges sobre situacions als alumnes i 

les han d’explicar als companys, tot 

justificant el fenomen (relacionat amb la 

densitat i/o amb els canvis d’estat) que 

observen 

Activitat co-avaluació. 

 

 

Sessió 8 

Act. 16- Mapa conceptual. Es plantegen 

els conceptes tractats anteriorment 

perquè els alumnes els interrelacionin. 

Act. 17- Els materials. Es treballen els 

tipus de materials a partir de l’ordenació 

d’una sèrie d’objectes. També es veuen 

objectes formats per més d’un material. 

Activitat co-avaluació. 

 

Sessió 9 - Laboratori 

Act. 18- La densitat com a propietat 

dels materials. A partir d’un cas pràctic 

es reconeix de quin material està fet un 

objecte a partir del càlcul de la seva 

densitat. Es treballa el principi 

d’Arquímedes i la mesura indirecta de 

volums. 

Activitat co-avaluació. 

Sessió 10 

Act. 19- Qüestionari final. És el mateix 

que el Qüestionari inicial.  

Act. 20- Autoavaluació. Facilita que els 

alumnes comparin els qüestionaris inicial 

i final i prenguin consciència del que han 

après. 

Act. 21-Simulacre d’examen. Pretén 

treballar amb preguntes semblants a les 

que poden sortir a l’examen. 

Activitat co-avaluació. 

Sessió 11 

Act. 22- Examen. Avaluació final de la 

unitat didàctica 

 

 

Sessió 12 

Act. 23- Autocorrecció de l’examen. 

Els alumnes completen un full en què 

identifiquen les errades que han comès a 

l’examen i escriuen com hauria de ser la 

resposta correcta. 

Act. 24- Enquesta de valoració. 

Activitat co-avaluació. 

Figura 2. Planificació de les 12 sessions de la Unitat didàctica de La matèria. 

Context 3. El caos de la Fàtima + L’herència de tia Àgata.  

Context 4. Lavabo  
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De les 12 sessions, la primera es dedica a l’establiment de normes                   
–consensuades per la classe– que pretenen facilitar la convivència a l’aula. Es 
considera necessari dur a terme aquesta primera activitat per minimitzar els 
comportaments disruptius. Hi ha una sessió que es dedica completament a 
l’examen, una sessió prèvia (en què es duu a terme un simulacre d’examen) i 
una sessió posterior (en què els alumnes s’auto-corregeixen l’examen). A més, 
cada dues sessions teòriques (amb tot el grup-classe) se’n fa una de pràctica al 
laboratori (aprofitant les hores B). 

En totes i cadascuna de les 12 sessions (Figura 2) es desenvolupen activitats 
que utilitzen recursos visuals com a suport del llenguatge verbal. A més, 
aquests recursos visuals es fan servir amb finalitats didàctiques en les diferents 
fases del cicle d’aprenentatge (Figura 1). 

Per contribuir en l’assoliment dels objectius i les competències de la UD, s’han 
dissenyat quatre contextos en què apareixen tres personatges de 12 anys 
amb els quals els alumnes poden sentir-se identificats. Aquests contextos són 
tant d’aprenentatge com d’aplicació, ja que serveixen per introduir nous 
coneixements i també per transferir allò que s’ha après. Les situacions són 
properes a la realitat i es presenten de manera visual per tal d’ajudar els 
alumnes a superar l’entrebanc lingüístic (Taula 6).  

Contextos Estratègies de treball 

1- Nàufrag 

El context s’introdueix en forma de diàleg entre els 
personatges protagonistes. Tres alumnes repre-
senten el context davant la resta de companys de 
classe, que poden veure l’actuació i/o llegir el 
diàleg. 

2- Microscopi més 
potent del món + 
Trucs de màgia 

Es planteja als alumnes una situació en la que són 
científics i estan davant del microscopi més potent 
del món. Se’ls fa dibuixar què creuen que veurien. 
El context continua amb una sèrie de trucs de 
màgia que es fan al laboratori i són molt visuals. 
Els alumnes han de desmentir la màgia amb 
explicacions científiques.  

3- El caos de la 
Fàtima + 
L’herència de 
Tia Àgata 

Es mostra als alumnes una fotografia de l’habitació 
de la Fàtima. Està molt desendreçada, de manera 
que els alumnes han d’ordenar tots els objectes en 
funció del material de què estan fets. 
El context continua amb una experiència molt 
visual al laboratori que permet relacionar tots els 
conceptes científics vistos durant la UD. 

4- Lavabo 
A l’examen es presenten imatges sobre un lavabo 
amb els seus objectes. A partir de la imatge cal 
que els alumnes expliquin què està passant.  

Taula 6. Contextos utilitzats durant la UD i estratègies de treball seguides en el 
moment d’introduir-los per tal de minimitzar la barrera lingüística. 
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3.1.2. Temporització 

Les sessions tenen una durada de 55 minuts, tot i que, en general, els 5-10 
primers minuts s’acostumen a dedicar a recordar els conceptes treballats 
durant les classes anteriors. A més, al final de cada sessió es destinen 5 minuts 
més per al desenvolupament d’una activitat de co-avaluació del comportament 
(en la qual són els mateixos alumnes qui es posen positius i negatius entre ells 
basant-se en uns ítems establerts de manera conjunta). 

3.1.3. Recursos visuals utilitzats a l’aula 

Durant la UD s’han utilitzat recursos visuals de tota mena però sempre amb la 
mateixa finalitat: afavorir la comprensió i, per tant, l’aprenentatge dels alumnes 
sobre ciències.  

Les representacions seleccionades per a l’estudi de La matèria són les que ja 
s’han explicat a la Taula 1 i Taula 2 de l’apartat 1.6. De les 24 activitats que es 
desenvolupen al llarg de la UD, n’hi ha 16 que utilitzen algun tipus de recurs 
visual. Les 8 activitats en què no s’utilitzen són, fonamentalment, activitats de 
repàs, de resum o de regulació de l’aprenentatge (mapa conceptual, 
autocorrecció de l’examen, etc.) 

A continuació s’expliquen les 16 activitats que utilitzen recursos visuals però 
classificades segons el tipus de recurs visual. Abans, però, cal dir que la 
numeració de les activitats correspon al número que tenen a la Figura 2, és a 
dir, l’ordre cronològic amb què es van realitzar durant la UD. 

a- Fotografia 
 
La finalitat amb què s’utilitzen les fotografies és diversa: des de donar a 
conèixer nou vocabulari, fins a contextualitzar un tema o facilitar que els 
alumnes entenguin la pregunta i s’animin a respondre. S’han utilitzat 
fotografies en les següents activitats: 
 
a1. Activitat 2. Qüestionari inicial 

Fitxa d’activitat 2 

Fase del cicle Exploració d’idees prèvies. 

Descripció 
didàctica 

Explicar els fenòmens observats en unes fotografies. 
Aquest qüestionari el responen abans de començar la 
UD. 

Utilització del 
recurs visual 

Com que es tracta d’imatges properes als alumnes, 
fàcilment podran dir-ne alguna cosa i, sense adonar-se’n, 
faran aflorar les idees preconcebudes sobre densitat, 
flotabilitat, canvis d’estat, etc. 

Taula 7. Descripció de l’activitat 2. 
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a2. Activitat 15. Transferència del coneixement 

Fitxa d’activitat 15 

Fase del cicle Aplicació del coneixement. 

Descripció 
didàctica 

Transferir el coneixement que s’han anat construint [els 
alumnes] durant les sessions anteriors. Així doncs, han 
d’explicar les imatges i respondre unes preguntes 
associades. 

Utilització del 
recurs visual 

Cadascuna de les quatre fotografies amb què es treballa 
(Figura 3) va acompanyada d’un parell de fotografies més 
que il·lustren el mateix fenomen. Per tal de facilitar 
l’explicació de les imatges i conduir-la cap a allò amb què 
volem que es fixin els alumnes, cada fotografia va 
acompanyada d’un seguit de preguntes escrites. 
Aquestes fotografies, que poden semblar molt 
superficials, requereixen un gran reforç (amb llenguatge 
oral) perquè els alumnes es fixin amb els aspectes 
científics de cadascuna d’elles.  

Taula 8. Descripció de l’activitat 15. 

 

          

        

Figura 3. Fotografies utilitzades a l’activitat 15. 
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a3. Activitat 17. Els materials 

Fitxa d’activitat 17 

Fase del cicle 
Exploració d’idees prèvies i introducció de nous 
conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Identificar els materials dels quals estan fets una sèrie 
d’objectes i, a partir d’aquí, establir i conèixer la 
classificació dels materials. 

Utilització del 
recurs visual 

En aquest exercici s’utilitzen les fotografies per il·lustrar 
els objectes dels quals es fa referència. Amb la intenció 
de contribuir en la millora del vocabulari dels alumnes, 
cada fotografia va acompanyada del nom de l’objecte que 
conté. 
En aquest cas, doncs, la imatge no transmet cap 
concepte científic però sí que contribueix en la 
comprensió de la classe dels alumnes. 

Taula 9. Descripció de l’activitat 17. 

 

a4. Activitat 19. Qüestionari final 

Fitxa d’activitat 19 

Fase del cicle Aplicació del coneixement. 

Descripció 
didàctica 

Explicar els fenòmens observats en unes fotografies. 
Aquest qüestionari el responen abans de començar la 
UD. 

Utilització del 
recurs visual 

Aquesta activitat és idèntica a l’activitat 2, amb l’única 
diferència que la 19 es duu a terme al final de la UD 
perquè els alumnes apliquin tot el que han après. En 
aquest cas, és molt interessant que els alumnes s’adonin 
del que han après comparant les respostes que van fer a 
l’activitat 2 (abans de la UD) amb les respostes de 
l’activitat 19 (després de la UD). 

Taula 10. Descripció de l’activitat 19. 

 

a5. Activitat 24. Enquesta de valoració 

Aquesta activitat no pertany al cicle d’aprenentatge sinó que únicament pretén 
conèixer l’opinió dels alumnes sobre les activitats dutes a terme al llarg de la 
UD. En un dels apartats de l’enquesta s’utilitzen fotografies perquè els alumnes 
valorin fins a quin punt els ha ajudat un cert recurs visual a l’hora de 
comprendre millor un text, una explicació oral o un concepte científic. 
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b- Dibuix figuratiu amb signes normalitzats 

b1. Activitat 8. Els àtoms 

Fitxa d’activitat 8 

Fase del cicle 
Exploració de les idees prèvies i introducció de nous 
conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Exterioritzar de què creuen que està formada la matèria i 
prendre consciència de les idees prèvies errònies. 
Posteriorment, aprendre que tot està format per àtoms. 

Utilització del 
recurs visual 

En aquest cas el recurs visual és una producció dels 
alumnes (Figura 4). Són ells qui han de dibuixar què 
creuen que veurien a través del microscopi més potent 
del món i explicar, per escrit, el seu dibuix. 

Taula 11. Descripció de l’activitat 8. 

 

 
Figura 4. Exemple de la producció d’un alumne. 

àtoms 

 

La imatge de la Figura 4 es considera un dibuix figuratiu amb signes 
normalitzats perquè es representen elements de la realitat (com és la 
samarreta) alhora que s’il·lustren altres elements de magnituds inobservables 
(com són els àtoms). A més, es considera que les lupes dibuixades es tracten 
de signes normalitzats (ja que la lupa s’associa a augmentar la imatge).  
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c- Dibuix esquemàtic  
 
c1. Activitat 6/2. La densitat 

Fitxa d’activitat 6/2 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes.  

Descripció 
didàctica 

Comprendre el concepte de densitat en el cas dels gasos.

Utilització del 
recurs visual 

Mitjançant l’ús d’un dibuix figuratiu (Figura 5), es pretén 
treballar la densitat en el cas dels gasos.  
La dificultat és que entenguin que els globus estan plens 
de gasos diferents i que n’hi ha que tenen més massa per 
unitat de volum que d’altres. Per aquest motiu, cal discutir 
el dibuix amb els alumnes fent-los moltes (i bones) 
preguntes. 

Taula 12. Descripció de l’activitat 6/2. 

 

 

Figura 5. Dibuix en què s’observen dos globus 
omplerts de gasos de densitats diferents: en un 
cas, heli (esquerra) i en l’altre cas, aire dels 
pulmons amb diòxid de carboni com a component 
majoritari (dreta). 

 

La representació de la Figura 5 es considera un dibuix esquemàtic ja que la 
il·lustració dels detalls no pren tanta importància com la relació entre els dos 
tipus de globus: que un floti a l’aire i l’altre no. 
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d- Dibuix esquemàtic amb signes 

d1. Activitat 10. Àtoms en diferents estats 

Fitxa d’activitat 10 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Descriure i comprendre com es troben els àtoms en 
cadascun dels tres estats de la matèria. 

Utilització del 
recurs visual 

En tractar-se d’un dibuix estàtic (i no d’un vídeo) cal 
insistir molt  en la correcta interpretació de la imatge. 
Mitjançant l’intercanvi d’opinions amb els alumnes, 
s’acaba construint la definició més ajustada a cada cas. 

Taula 13. Descripció de l’activitat 10. 

 

Figura 6. Dibuix esquemàtic amb signes sobre la 
distribució dels àtoms en cadascun dels tres estats 
de la matèria. 

 

La representació de la Figura 6 es considera un dibuix esquemàtic perquè 
obvia els detalls i se centra en la comparació entre el comportament dels àtoms 
en els tres tipus d’estat. Les fletxes dibuixades en el cas dels líquids i dels 
gasos permeten representar el moviment (és a dir, una acció inobservable). És 
per aquest motiu que es pot considerar la Figura 6 com un dibuix esquemàtic 
amb signes. 

e- Treball amb objectes reals 

El treball amb objectes reals pretén materialitzar, o fer visible, un concepte per 
tal que els alumnes puguin comprendre’l amb major facilitat. Tot i que les 
pràctiques de laboratori també podrien englobar-se en aquest apartat (ja que 
també permeten la manipulació d’objectes reals) s’ha decidit tractar-les 
conjuntament a l’apartat següent. 

Durant aquesta UD només l’activitat 4 es va realitzar amb objectes reals. 
Tanmateix, l’activitat 17, que tractava sobre els diferents materials, també 
hagués resultat molt interessant de fer amb els objectes reals en lloc de 
fotografies (que és com es va acabar fent per manca de temps).  
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e1. Activitat 4. Els estats de la matèria 

Fitxa d’activitat 4 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Deduir les característiques dels sòlids, líquids i gasos a 
partir de la manipulació de diferents objectes. 

Utilització del 
recurs visual 

Es proporciona als alumnes una pedra, una xeringa i 
recipients de formes diferents plens d’aigua (Figura 7). 
D’aquesta manera s’espera tractar propietats com la 
forma i el volum (si són fixes o variables), la fluïdesa i la 
compressibilitat.  
Disposar dels materials reals a l’aula facilita la 
comprensió dels alumnes dels conceptes que 
caracteritzen els materials. A més, possibilita demostrar 
propietats com que els líquids no es puguin comprimir 
però els gasos sí. 
Una dificultat que prevèiem trobar era la diferència entre 
el volum i la forma. Per això, va ajudar molt un globus que 
vam portar a l’aula, la xeringa i els diferents recipients. 

Taula 14. Descripció de l’activitat 4. 

 

 

Figura 7. Objectes disponibles a l’aula per a l’activitat 4. 
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f- Pràctiques de laboratori 

f1. Activitat 6/1. La densitat 

Fitxa d’activitat 6/1 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Entendre el concepte de densitat i calcular la densitat 
d’un líquid. 
Comprendre el concepte de densitat tant en líquids com 
en sòlids.  

Utilització del 
recurs visual 

Per començar, es pretén que els alumnes calculin la 
densitat de l’aigua, l’alcohol i l’oli i entenguin per què es 
distribueixen en fases separades si s’ajunten en un 
mateix recipient.  
A continuació, s’aboquen al mateix recipient diferents 
sòlids (escuradents, tap de plàstic, espelma i moneda) i 
s’observa que també es col·loquen segons la seva 
densitat. Cal que els alumnes justifiquin per què passa 
això. 
Així s’introdueix el concepte de densitat tant en líquids 
com en sòlids. El fet de ser els mateixos alumnes qui 
calculen la densitat dels líquids fa que el valor obtingut 
tingui molta més credibilitat que si el llegissin i prou, ja 
que així veuen d’on surt el número.  
La dificultat prevista en aquest cas és entendre el 
concepte de densitat i no atribuir la distribució dels líquids 
i dels sòlids a la massa i prou. 

Taula 15. Descripció de l’activitat 6/1. 

 

En aquesta pràctica els alumnes disposaven del material (Figura 8) i eren ells 
qui, treballant en grup, començaven calculant la densitat dels líquids. La 
manipulació en primera persona contribueix en la motivació i la implicació de 
l’alumnat, fet que facilita vincular els aprenentatges als aspectes vivencials per 
tal que tinguin més significatius. 

En el moment d’abocar els objectes sòlids, sí que es fa conjuntament i es va 
comentant el que s’observa de manera global. 
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Figura 8. Material disponible al laboratori. Al costat de 
cada fotografia hi ha els noms de cada objecte per ajudar 
als alumnes a aprendre nou vocabulari. 

 

f2. Activitat 14. Màgia? 

Fitxa d’activitat 14 

Fase del cicle Estructuració dels coneixements. 

Descripció 
didàctica 

Utilitzar els coneixements sobre densitat, teoria atòmica i 
canvis d’estat per a donar una explicació científica al que, 
inicialment, sembla màgia (Figura 9, 10 i 11) 

Utilització del 
recurs visual 

La dificultat prevista és que els costi relacionar la 
temperatura amb el moviment dels àtoms i amb la 
densitat. 

Taula 16. Descripció de l’activitat 14. 

 

En aquest cas, els alumnes realitzen el primer experiment en petits grups. Amb 
tot, el segon i el tercer experiment es desenvolupen de manera conjunta tota la 
classe. Mentre que la professora és qui dirigeix la pràctica són els alumnes els 
qui van manipulant el que se’ls indica i els qui van responent totes les qüestions 
que se’ls plantegen (com què creuen que passarà, què veuen que està 
passant, etc.). 

Malgrat sí que és més profitós que siguin els mateixos alumnes qui 
desenvolupin la pràctica de manera totalment autònoma, no va ser possible 
tant per falta de material com per falta de temps com per falta de soltesa dels 
alumnes al laboratori. 
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Figura 9. Primer experiment. Els alumnes han de justificar 
per què una pilota de ping-pong deformada recupera la 
seva forma original si es posa en un recipient d’aigua molt 
calenta.  

 
Figura 10. Segon experiment. Es disposa d’una ampolla 
d’aigua freda (tenyida de blau) i d’una ampolla d’aigua 
calenta (tenyida de vermell) que, en posar-se en una 
peixera d’aigua tèbia, es buiden d’una manera especial: 
l’aigua blava va cap avall i la vermella, cap amunt. 

 

 

Figura 11. Tercer experiment. S’introdueix una llauna de 
cola ben freda a l’interior d’una peixera d’aigua tèbia i ens 
la servim en un got. 
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f3. Activitat 18. La densitat com a propietat dels materials 

Fitxa d’activitat 18 

Fase del cicle Estructuració dels coneixements. 

Descripció 
didàctica 

Atribuir la densitat com a propietat específica de cada 
material.  

Utilització del 
recurs visual 

En aquesta pràctica cal identificar la vertadera cullera de 
plata entre un conjunt de culleres de diferents materials. 
D’aquesta manera, es duu a terme el càlcul indirecte de 
volums i els alumnes comproven que realment es pot 
identificar el material de què està fet un objecte si en 
coneixem la seva densitat. 
La realització d’aquesta pràctica permet que els alumnes 
comprovin, mitjançant la pròpia experiència, que la 
densitat és una propietat dels materials. 

Taula 17. Descripció de l’activitat 18. 

 

Aquesta pràctica és desenvolupa gairebé al final de la UD per acabar de lligar 
tots els conceptes que han anat sortint en classes anteriors. En aquest cas, els 
alumnes treballaven en petit grup, de manera que cadascun disposava d’una 
cullera d’un material diferent i de la qual havien de calcular la densitat. Al final, 
es feia una posada en comú dels resultats obtinguts pels diferents grups. 

g- Representacions teatrals 

g1. Activitat 3. Context nàufrag 

Aquesta activitat es duu a terme al principi de la UD i únicament pretén introduir 
el context en el qual s’aniran introduint els conceptes científics. Així, el context 
s’explica en forma de guió i són tres alumnes qui el representen davant la resta 
de companys. 

El guió facilita que els alumnes se sentin motivats (davant la realització d’una 
activitat poc freqüent) i no es col·lapsin per l’excés de lletra o de paraules que 
no comprenen.  
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g2. Activitat 11. Com es mouen els àtoms en sòlids, líquids i gasos? 

Fitxa d’activitat 11 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Simular el moviment dels àtoms en cadascun dels tres 
estats de la matèria. 

Utilització del 
recurs visual 

Es fa una analogia en què els alumnes són els àtoms i 
han de representar el seu moviment i els seus enllaços en 
funció de l’estat en què es trobin.  
Després de la representació, cal desfer l’analogia i 
descriure les característiques generals de l’estructura 
atòmica dels tres estats de la matèria. 
Mitjançant aquesta representació és més fàcil que els 
alumnes comprenguin què està passant a nivell 
microscòpic. Amb tot, cal desfer amb molt d’èmfasi 
l’analogia per tal que no es quedin amb l’anècdota i prou 
sinó que comprenguin que tant sòlids com líquids com 
gasos estan formats d’àtoms i que aquests tenen 
comportaments diferents en cada cas. 

Taula 18. Descripció de l’activitat 11. 

 

 
Figura 12. Fotografia sobre la 
representació teatral en què els alumnes 
simulen els àtoms. 

 

g3. Activitat 13. Com es mouen els àtoms en els canvis d’estat?  

Aquesta activitat és idèntica a l’anterior però, en aquest cas, es té en compte la 
temperatura, de manera que els alumnes són àtoms que es van movent més o 
menys en funció de si escalfem o refredem.  
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h- Vídeos 

h1. Activitat 12. Canvis d’estat 

Fitxa d’activitat 12 

Fase del cicle Introducció de nous conceptes. 

Descripció 
didàctica 

Conèixer els noms dels canvis d’estat. 

Utilització del 
recurs visual 

Mitjançant la visualització d’un vídeo es pretén que vegin 
què passa en el cas de l’aigua quan es posa o bé al 
congelador o bé al foc. El vídeo que s’ha escollit és molt 
casolà, de manera que facilita que els alumnes el trobin 
proper a la seva realitat i puguin entendre en què 
consisteixen els canvis d’estat. L’aprenentatge de les 
paraules, però, sí que es tracta d’un exercici de 
memorització. 
El cas de la sublimació no apareix al vídeo, de manera 
que cal explicar-lo posteriorment. 

Taula 19. Descripció de l’activitat 12. 

A mode de resum, a la Taula 20 s’observen tots els recursos utilitzats i les 
activitats dissenyades tot fent ús d’aquests recursos. 

Tipus de recurs visual Activitats 

Fotografia 

Activitat 2. Qüestionari inicial 
Activitat 15. Transferència del coneixement 
Activitat 17. Els materials 
Activitat 19. Qüestionari final 
Activitat 24. Enquesta de valoració 

Dibuix figuratiu amb 
signes normalitzats 

Activitat 8. Els àtoms 

Dibuix esquemàtic Activitat 6/2. La densitat 
Dibuix esquemàtic amb 
signes 

Activitat 10. Àtoms en diferents estats 

Treball amb objectes 
reals 

Activitat 4. Els estats de la matèria 

Pràctiques de laboratori 

Activitat 6/1. La densitat 
Activitat 14. Màgia 
Activitat 18. La densitat com a propietat dels 

materials 

Representacions teatrals 

Activitat 3. Context nàufrag 
Activitat 11. Com es mouen els àtoms en 

sòlids, líquids i gasos? 
Activitat 13. Com es mouen els àtoms en els 

canvis d’estat? 
Vídeos Activitat 12. Canvis d’estat 

Taula 20. Resum dels diferents tipus de recursos visuals utilitzats durant la UD i 
activitats dutes a terme utilitzant aquests recursos. 
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Les activitats desenvolupades segons el moment del cicle d’aprenentatge quan 
es duen a terme s’ordenen a la Taula 21. 

Fase del cicle 
d’aprenentatge 

Activitats Tipus de recurs visual 

Exploració 
d’idees prèvies 

2. Qüestionari inicial Fotografia 

8. Els àtoms 
Dibuix figuratiu amb 
signes normalitzats 

17. Els materials Fotografia 

Introducció de 
nous 

conceptes 

4. Els estats de la matèria 
Treball amb objectes 
reals 

6/1. La densitat (sòlids i 
líquids) 

Pràctiques de laboratori 

6/2. La densitat (gasos) Dibuix esquemàtic 

10. Àtoms en diferents estats 
Dibuix esquemàtic amb 
signes 

11. Com es mouen els àtoms 
en sòlids, líquids i gasos? 

Representacions 
teatrals 

12. Canvis d’estat Vídeo 
13. Com es mouen els àtoms 
en els canvis d’estat? 

Representacions 
teatrals 

Estructuració 
dels 

coneixements 

14. Màgia Pràctiques de laboratori 
18. La densitat com a 
propietat dels materials 

Pràctiques de laboratori 

Aplicació del 
coneixement 

15. Transferència del 
coneixement 

Fotografia 

19. Qüestionari final Fotografia 
Taula 21. Classificació de les activitats segons la fase del cicle d’aprenentatge a la 
qual pertanyien. A més, es torna a explicitar el tipus de recurs visual que utilitza 
cada activitat. 

Amb aquest conjunt de recursos visuals, desenvolupats en tot moment del cicle 
d’aprenentatge, es pretén implementar la innovació didàctica a l’aula. A més, 
però, dins la metodologia didàctica aplicada s’han tingut en compte altres 
aspectes que també s’han pogut treballar amb recursos visuals: 

TREBALL COMPETENCIAL
Amb les activitats realitzades, s’ha procurat que l’alumne adquirís autonomia 
en relació al propi aprenentatge i al desenvolupament social i personal. Així, la 
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic s’ha treballat a 
través de fotografies o situacions molt properes a la realitat que els alumnes 
havien de comprendre, explicar i justificar. La competència comunicativa 
lingüística s’ha treballat a cada moment des de l’instant en què es debatia 
quina era la correcta interpretació d’una pràctica de laboratori o del dibuix 
esquemàtic dels àtoms en els tres estats de la matèria. La competència 
matemàtica s’ha treballat durant el càlcul de densitats a partir de la 
manipulació  d’objectes  reals  al  laboratori.  La  competència  d’aprendre  a  
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aprendre s’ha treballat de manera transversal en totes les sessions, però han 
estat de gran utilitat les activitats 2 i 19 (qüestionari inicial i final), que a través 
de fotografies han permès que l’alumne conegués els seus dubtes (o la seva 
manca de coneixement sobre un tema) i s’enfrontés a respondre’ls i a 
aprendre. 
 

CONSTRUCCIÓ DEL PROPI CONEIXEMENT 
Al llarg de la UD es treballa perquè siguin els alumnes qui es construeixin el 
seu propi coneixement a partir de les pautes proposades pel docent. Així, com 
a pas previ per a la construcció de bastides (Bruner, 1991) és fonamental 
prendre consciència de les idees preconcebudes sobre un tema (exercici que 
s’ha dut a terme utilitzant recursos visuals).  
Un cop els alumnes s’adonen del que saben i del que no, el docent va 
col·locant esglaons perquè l’alumne evolucioni cap a noves zones de 
desenvolupament potencial o ZDP (Vigotsky, 1986). En aquesta segona fase 
és quan s’introdueixen nous conceptes, que no poden ser ni massa llunyans ni 
massa propers als coneixements preexistents de l’alumne (López, 2009). Tant 
el diàleg socràtic com la utilització de recursos visuals han resultat molt 
efectius en aquest cas.  
Així, en introduir nous conceptes (o noves experiències) es fa que l’alumne els 
relacioni amb el coneixement que ja té, de manera que vagi elaborant (i re-
elaborant) xarxes connectades de conceptes i idees. Aquesta estructuració de 
coneixements s’ha fet utilitzant pràctiques de laboratori, però també utilitzant 
mapes conceptuals (que en aquest estudi no es consideren com a recursos 
visuals).  
És en aquest procés continu d’assimilació i acomodació, que plantejava Piaget 
(1978), que es pretén que l’alumne aprengui. 
 

CONSTRUCCIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT 
El treball amb recursos visuals ha afavorit molt la participació i l’intercanvi 
d’opinions entre els alumnes, fet que resulta molt enriquidor (Vigotski, 1981). A 
les pràctiques de laboratori i a l’explicació de les fotografies de l’activitat 15 (en 
què havien de fer transferència del coneixement), es va treballar en petit grup, 
de manera que els alumnes debatien sobre la interpretació del que 
observaven, sobre la justificació d’un fenomen o el correcte procediment d’una 
pràctica. L’activitat 15, a més, va permetre que cada grup d’alumnes estudiés 
un cas i que després es fes una posada en comú per a compartir els diferents 
fenòmens entre els companys. 
En la realització del treball en grup, es feien grups heterogenis que 
incloguessin alumnes de diferent sexe, cultura i nivell cognitiu (incloent en 
aquests grups de treball els alumnes de la USEE). 
 

AUTOREGULACIÓ DE L’APRENENTATGE 
Les activitats desenvolupades en aquest àmbit pretenen que els alumnes 
reflexionin sobre el propi aprenentatge (metacognició): «què estic aprenent?», 
«què em costa?», «què sé i què no?», «quan gaudeixo més?», etc. Així, cada 
full d’activitats s’acaba corregint conjuntament, de manera que l’alumne pot 
comparar què sap amb què hauria de saber. Les activitats 2 i 19 (qüestionari 
inicial i final), que contenen fotografies, també serveixen perquè l’alumne 
prengui consciència del que ha après durant la UD. 
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APRENENTATGE SIGNIFICATIU 
Perquè un aprenentatge sigui significatiu  (Ausubel, 1963) cal que l’alumne el 
relacioni amb informacions i estructures preexistents (Martí & Onrubia, 2004). 
És per aquest motiu que la matèria es treballa en un anar i venir constant de 
conceptes i d’experiències.  
A més, tenint en compte que els adolescents donen molta rellevància a l’àrea 
emocional (Moreno, 2009) i que aprendre és inseparable de l’experiència 
emocional (Rogoff, 1993), es desenvolupen activitats vivencials per tal que els 
alumnes lliguin el que estaven aprenent a l’àrea emocional. Així, la realització 
tant de pràctiques de laboratori com de representacions teatrals com de 
dibuixos són bones estratègies per afavorir el procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

NATURALESA DE LA CIÈNCIA 
L’activitat 8 es planteja explicant que una científica, amb el seu grup, ha 
inventat el microscopi més potent del món. Els alumnes, doncs, s’han de posar 
en el paper de científics i dibuixar què creuen que veurien a través d’aquest 
microscopi. Finalment, es desmenteix el cas fent èmfasi en el fet que la ciència 
és un procés en constant evolució i que encara queden molts aspectes per 
descobrir. Així doncs, les imatges també són útils per a treballar temes de 
naturalesa de la ciència com que: la ciència es treballa en grup, hi ha dones en 
el món de la ciència (que han fet i continuen fent grans contribucions) i la 
ciència està subjecta a canvis (Acevedo-Díaz et al., 2007). 
Les pràctiques de laboratori han servit per treballar la metodologia científica 
(com la formulació d’una pregunta de recerca, l’elaboració d’hipòtesis, el 
plantejament de prediccions, etc.). 
 

Taula 22. Metodologia didàctica utilitzada durant la UD i treballada mitjançant la 
utilització de recursos visuals. 

 

3.1.4. Materials i recursos 

El material indispensable que es fa servir a cada classe són unes fotocòpies 
que contenen totes les activitats que es desenvolupen al llarg de la UD. Aquest 
material didàctic acaba constituint el suport en paper on queden recollits els 
conceptes clau sobre la matèria i les activitats formades per fotografies, 
dibuixos figuratius i dibuixos esquemàtics. Pel que fa als vídeos, a les 
representacions teatrals, al treball amb els objectes reals i a les pràctiques de 
laboratori, sempre es fan respondre unes preguntes o deixar per escrit la 
interpretació del que s’observa, de manera que és aquest el registre en paper 
que els queda als alumnes. En el moment d’escriure, però, s’acostuma a fer 
col·lectivament, amb frases curtes i vocabulari senzill.  

Els principals recursos necessaris per a les 12 sessions són una pissarra i el 
projector (que s’utilitza per al vídeo i per a projectar les imatges en cas que no 
es vegin prou bé sobre paper). En 3 ocasions es requereix treballar al laboratori 
o en un espai similar que permeti endollar aparells electrònics (com balances o 
plaques calefactores) i que faciliti el treball en grup. 

En sessions puntuals, doncs, s’utilitza material de laboratori, material de 
papereria i, fins i tot, material quotidià (com una pedra o un globus). 
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3.2. Resultats obtinguts 

Amb cadascuna de les eines emprades es va recollir la informació següent: 

1) Diari de classe 

Permet distingir un conjunt d’aspectes clau sobre el treball amb recursos 
visuals a l’aula. Aquests aspectes s’han categoritzat i s’expressen en un 
diagrama d’arbre (Figura 13). 

Els resultats obtinguts posen de manifest el següent: 

– S’ha utilitzat una gran varietat de material visual al llarg de la UD. Així, 
s’ha treballat amb: 

o Recursos reals: pràctiques de laboratori, representacions 
teatrals, etc. 

o Representacions de la realitat: vídeos, fotografies, dibuixos, etc. 
 

– Els alumnes han tingut reaccions positives i negatives en front el treball 
amb recursos visuals: 

o Entre les positives s’ha observat: participació, motivació, 
interacció entre ells, etc. 

o Entre les negatives s’ha observat: dispersió (a causa de 
l’excitació davant d’exercicis i de maneres de treballar 
innovadores), incomprensió d’algunes imatges, etc. A més, 
també s’observen concepcions pròpies de la psicologia popular. 

 
– La metodologia de treball amb recursos visuals que s’ha seguit ha 

implicat tant l’esforç de l’alumne com del professor. 
o L’alumne ha anat construint el seu propi coneixement, tot 

observant, analitzant i interpretant els recursos visuals i vinculant 
els nous conceptes amb els previs. 

o El professor ha guiat el procés d’ensenyament-aprenentatge, de 
manera que ha explicat els recursos visuals, però, sobretot, ha 
potenciat el diàleg socràtic. A més, ha proporcionat 
l’acompanyament verbal necessari al llenguatge visual. 

 
– Les finalitats amb què s’ha utilitzat el material visual han estat: 

o Aprendre vocabulari. 
o Gaudir aprenent. 
o Aprendre ciències. 

 
– S’han utilitzat recursos visuals en cadascuna de les quatre fases del 

cicle d’aprenentatge i, en tots els casos, s’han assolit els objectius 
plantejats. 
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TREBALL AMB RECURSOS VISUALS 

Metodologia de treball amb recursos 
visuals

Moment del cicle 
d’aprenentatge quan 
s’utilitzen materials 

visuals 

Tipus de material utilitzat 

Finalitats d’ús dels materials visuals 

Reals 
 

- Pràctiques de 
laboratori 

- Objectes reals 
- Representacions 

teatrals 

Representacions 
 

- Vídeos 
- Fotografies 
- Dibuix figuratiu amb 

signes normalitzats 
- Dibuix esquemàtic 
- Dibuix esquemàtic 

amb signes 

Aprendre 
vocabulari 

Gaudir 
aprenent 

Aprendre 
ciències 

- Explicació dels 
recursos visuals 

- Diàleg socràtic 
- Resolució de 

dubtes 
- Acompanyament 

verbal del 
llenguatge visual 

- Observació 
- Anàlisi 
- Interpretació 
- Vincle amb 

coneixements 
previs 

Exploració d’idees 
prèvies 

Introducció de 
nous conceptes 

Estructuració dels 
coneixements

Aplicació del 
coneixement 

Alumne 
 

Construcció del 
propi coneixement 

Professor 
 

Guiatge del procés 
ensenyament – 
aprenentatge 

Reaccions dels alumnes 

Positives 
 

- Participació activa 
- Motivació 
- Interacció entre ells 
- Percepció del temps 

distorsionada (la 
classe els passa ràpid) 

- Comprensió de 
conceptes abstractes 

Negatives 
 

- Dispersió a causa de 
l’excitació davant la novetat 

- Incomprensió d’algunes 
imatges 

- Creuen que les imatges 
són massa fàcils i l’erren  

- Es queden amb aspectes 
superficials dels recursos 
visuals 

Figura 13. Dades obtingudes mitjançant el diari de classe, analitzades 
qualitativament i representades en forma de diagrama d’arbre. 
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2) Registre narratiu: 

El relat sobre la pròpia pràctica (Annex 3) ha estat analitzat mitjançant una 
categorització emergent inductiva i finalment les categories i subcategories 
identificades s’han expressat en forma de diagrama d’arbre (Figura 14). 
L’anàlisi del relat i l’elaboració del diagrama d’arbre es va fer conjuntament 
entre un company del Màster (que va proporcionar el seu punt de vista extern) i 
jo (com a docent i autora del relat). 

Les aspectes que es destaquen al relat són: 

– Els sentiments de la pròpia docent. 
– Els elements clau utilitzats per al procés d’ensenyament-aprenentatge. 
– La manera com es gestiona l’aula (tant el temps com la matèria). 
– El tipus de treball desenvolupat amb material visual. 

De tot el que es destaca, els resultats més rellevants pel que fa a l’estudi de la 
utilització de recursos visuals a l’aula són els següents: 

– En una única sessió s’utilitzen: imatges, esquemes i dibuixos. A més, 
es fa un recordatori d’experiències pràctiques al laboratori. La gran 
quantitat de material visual que es pot utilitzar en una mateixa sessió 
contribueix en la motivació de l’alumnat davant la innovació constant.  
 

– En aquest cas, els esquemes, que no s’han considerat estrictament 
recursos visuals, sí que es destaquen com a estratègia per a simplificar 
un text i per a relacions conceptes. 
 

– La manera com es treballa amb els recursos visuals és mitjançant 
l’observació, l’anàlisi, la discussió i l’explicació d’aquests.  

 
– En el cas de la discussió sobre la interpretació d’un recurs visual tant 

es pot fer mitjançant l’intercanvi de paraules com de dibuixos. 
 

– El treball conjunt professor-alumne és fonamental per a la correcta 
interpretació dels recursos visuals. Així, cal establir converses (o 
diàlegs socràtics) per minimitzar les possibles males interpretacions 
d’una fotografia, d’un dibuix, d’una pràctica al laboratori, etc. 
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Figura 14. Dades qualitatives obtingudes del registre narratiu.
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3) Qüestionari inicial i final 

El Qüestionari inicial (QI) és una activitat que es realitza abans de començar la 
UD i té com a objectiu l’exploració de les idees prèvies dels alumnes sobre el 
tema de la matèria. En canvi, el  Qüestionari final (QF) es duu a terme en 
acabar la UD i pretén fer valorar als alumnes el seu propi procés 
d’aprenentatge. En tots dos casos, però, s’inclouen les mateixes vuit imatges 
que, sense cap mena de pauta, cal que els alumnes expliquin (Annex 4). 

S’han analitzat un total de 22 qüestionaris (7 de 1rA i 15 de 1rB) comparant les 
respostes donades per cada alumne a l’inicial i al final. Els dos aspectes tinguts 
en compte a l’hora de fer l’anàlisi han estat:  

– Nivell d’abstracció. 
– Grau de coneixement sobre el tema. 

Són un total de 8 fotografies les que els alumnes han d’explicar. En base a la 
rúbrica d’avaluació (Annex 7), per cada imatge s’ha atorgat un màxim d’1 punt 
segons el nivell d’abstracció i 1 punt segons el grau de coneixements. Així, en 
el total del qüestionari, els alumnes poden obtenir un màxim de 8 punts pel que 
fa a l’abstracció i 8 punts pel que fa a coneixements. 

S’ha calculat la millora de cada alumne restant la puntuació del QI a la 
puntuació del QF (Annex 8, Taula A4). Però també s’han tingut en compte la 
possibilitat de millora que tenia cadascun en particular (p.ex. un alumne que 
aconseguia 6p al QI tenia menys marge de millora fins a arribar al màxim de 
punts, és a dir, 8, que un alumne que aconseguia 2p al QI). Així doncs, tenint 
en compte el marge de millora de cadascú, s’ha calculat el percentatge real (o 
percentatge normalitzat) de millora de cada alumne (Annex 8, Taula A5). 

Per tant, els resultats d’aquesta anàlisi es representen a la Figura 15 i a la 
Figura 16.  
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Figura 15. Millora pel que fa al nivell 
d’abstracció del QF respecte el QI. De 
color més fort es representen els 
alumnes que han millorat en més d’un 
50% de les seves possibilitats, mentre 
que de color més clar es representen 
aquells que no han arribat a millorar ni 
un 20% de les seves possibilitats. 

Figura 16. Millora pel que fa al grau de 
coneixements del QF respecte el QI.
De color més fort es representen els 
alumnes que han millorat en més d’un 
50% de les seves possibilitats, mentre 
que de color més clar es representen 
aquells que no han arribat a millorar ni 
un 20% de les seves possibilitats.

 

73%

4%

23%

Nivell d'abstracció

≥ 50% 20% > x < 50% ≤ 20%

41%

36%

23%

Grau de coneixements

≥ 50% 20% > x < 50% ≤ 20%

 

Els percentatges que s’han fet servir com a tall (és a dir, 20% i 50%) dels 
gràfics anteriors han estat escollits amb la finalitat de posar ordre a les dades. 

Quant a nivell d’abstracció (Figura 15), s’observa que:  

– un 73% dels alumnes han estat capaços de millorar en un 50% o més.  
– un 23% no han estat capaços de millorar en més d’un 20%.  
– un 4% han millorat en més d’un 20% però menys d’un 50%. 

Quant a grau de coneixements (Figura 16), es pot veure que: 

– un 41% dels alumnes han millorat en un 50% o més. 
– un 23% no han estat capaços de millorar en més d’un 20%. 
– un 36% han millorat en més d’un 20% però menys d’un 50%. 

Cal tenir present que només s’han analitzat els qüestionaris de 22 alumnes, de 
manera que les equivalències entre els percentatges i la quantitat total 
d’alumnes poden observar-se a la Taula 23. 

Nivell d’abstracció Grau de coneixements 

Percentatge 
d’alumnes 

Quantitat 
d’alumnes 

Percentatge 
d’alumnes 

Quantitat 
d’alumnes 

73% 16 41% 9 
23% 5 23% 5 
4% 1 36% 8 

Taula 23. Equivalència entre la quantitat d’alumnes i el percentatge d’alumnes 
dels quals s’ha analitzat el Qüestionari final en comparació amb l’inicial. 
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4) Enquesta de valoració  
 

a. Primera part 

A la Figura 17 s’expressa l’opinió dels alumnes pel que fa als recursos visuals 
utilitzats en algunes activitats realitzades durant la UD. 

Figura 17. Opinió dels alumnes sobre la utilitat dels recursos visuals utilitzats en 
cadascuna de les activitats. Els alumnes han puntuat cada activitat amb un 
número de l’1 al 4 (on “1 = poc” i “4 = molt”). A l’eix d’abscisses s’observen les 
activitats realitzades, mentre que a l’eix de coordenades es representa la 
quantitat d’alumnes (en %) que coincideix en una mateixa opinió. De color blanc i 
a sobre de cada barra s’expressa el percentatge d’alumnes que opinava el 
mateix. 
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Una mica
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A primera vista s’observa que les valoracions són molt positives, ja que com a 
mínim el 71% d’alumnes afirma que les activitats amb recursos visuals els han 
ajudat “molt” o “bastant” a comprendre els continguts científics treballats. 
D’aquests, com a mínim un 23% d’alumnes, afirmen que cada activitat els ha 
ajudat “molt”. Excepte en un cas (activitat 11 i 13), mai no és més del 9% 
d’alumnes els que afirmen que les activitats amb recursos visuals els han 
ajudat poc.  

Són 36 alumnes els que van participar en aquesta primera part de l’enquesta. 
En alguns casos, però, se’n comptabilitzen 34 o 35, ja que s’han omès les 
preguntes en blanc o errònies (és a dir, puntuades amb més d’un 4, per 
exemple). A la Taula 24, doncs, s’observa l’equivalència entre la quantitat 
d’alumnes que han respost l’enquesta i el percentatge que això suposa. 
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Activi-
tats 

Quantitat d’alumnes Percentatge d’alumnes 
Total 
alum.Poc 

Una 
mica 

Bastant Molt Poc
Una 
mica 

Bastant Molt 

2 1 4 22 8 3% 11% 63% 23% 35 
17 2 8 8 18 6% 23% 23% 51% 36 
8 2 7 17 9 6% 20% 49% 26% 35 
4 3 4 12 16 9% 11% 34% 46% 35 

6/2 1 4 15 16 3% 11% 43% 46% 36 
6/1 1 6 9 19 3% 17% 26% 54% 35 
10 1 2 4 28 3% 6% 11% 80% 35 

11 i 13 5 4 13 12 14% 11% 37% 34% 34 
12 1 2 15 16 3% 6% 43% 46% 34 
18 2 7 8 17 6% 20% 23% 49% 34 
14 3 0 10 20 9% 0% 29% 57% 33 
15 1 6 16 12 3% 17% 46% 34% 35 
19 1 4 22 8 3% 11% 63% 23% 35 

Taula 24. Equivalència entre la quantitat d’alumnes i el percentatge d’alumnes que han 
participat a la primera part de l’enquesta. La Figura 17 s’ha elaborat en base a aquests 
percentatges. 

 

A la Figura 17 s’observa que la valoració que els alumnes fan dels recursos 
visuals és independent de si es tracta de recursos reals o si són 
representacions de la realitat. En aquest segon cas, potser es podria haver 
esperat que els alumnes valoressin més favorablement les imatges amb un 
elevat grau d’iconicitat (ja que s’assemblen més a la realitat). Tanmateix, no ha 
estat així, sinó que, sense anar més lluny, el recurs millor valorat ha estat un 
dibuix esquemàtic amb signes, que és el més abstracte segons l’escala 
d’iconicitat de Perales i Jiménez (2002).  

A la Taula 25, s’han ordenat les activitats segons la valoració que han tingut 
(concretament, en ordre descendent de “molts”). A més, cada activitat es 
vincula amb el tipus de recurs visual que utilitza. 

 



Treball de final de màster    Judith Trepat Parra 

43 
 

Ordre Activitat Tipus de recurs visual 

1r Act. 10 Dibuix esquemàtic amb signes 

2n Act. 14 Pràctiques de laboratori 

3r Act. 6/1 Pràctiques de laboratori 

4t Act. 17 Fotografies 

5è Act. 18 Pràctiques de laboratori 

6è Act. 12 Vídeo 

7è Act. 4 Treball amb objectes reals 

8è Act. 6/2 Dibuix esquemàtic 

9è Act. 11-13 Representació teatral 

10è Act. 15 Fotografies 

11è Act. 8 Dibuix figuratiu amb signes normalitzats 

12è Act. 2 Fotografies 

13è Act. 19 Fotografies 

Taula 25. Relació entre la valoració que rep cada activitat i el tipus de 
recurs visual que fa servir. Les activitats s’han ordenat de millor 
valorades a pitjor tenint en compte el % d’alumnes que han 
considerat el recurs visual que utilitzava com a “molt” útil.  

Les activitats valorades pels alumnes s’han agrupat segons el moment del cicle 
d’aprenentatge que s’han realitzat (recordeu Taula 21) originant la Figura 18. 

 
Figura 18. Valoració dels alumnes dels recursos visuals segons el 
moment del cicle d’aprenentatge en què s’han utilitzat. Els números en 
blanc representen el percentatge d’alumnes. 
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Així, s’observa que en tot moment del cicle d’aprenentatge, es a dir, en 
cadascuna de les quatre fases, els recursos visuals han estat “bastant” o “molt” 
útils per a un 80% d’alumnes aproximadament. Curiosament, a les fases 
d’introducció de conceptes i d’estructuració dels coneixements són on més 
alumnes (un 50 i un 55%, respectivament) determinen que els recursos visuals 
els han ajudat “molt” però també són les fases on més alumnes afirmen que els 
han ajudat “poc” (6% i 7%, respectivament). 

 

b. Segona part 

Els alumnes responen una sèrie de preguntes (Taula 26) en què se’ls demana 
la seva opinió sobre l’ús d’imatges. Les preguntes han estat formulades amb un 
element de tipus Likert (1932) de cinc punts, de manera que es poden 
respondre de manera positiva, negativa o neutral.  

a M’ha agradat treballar amb imatges. 

b M’he avorrit treballant amb imatges. 

c Les imatges són fàcils d’entendre. 

d Les imatges són complicades d’entendre. 

e Havia de preguntar coses a les professores per entendre les imatges. 

f Cal que la professora expliqui les imatges per a que jo les entengui. 

g 
Una imatge no té sentit per si sola sinó que necessita estar 
acompanyada d’una bona explicació. 

h 
Quan intento explicar alguna cosa a algú i veig que no m’entén li faig 
un dibuix. 

i A vegades no sé explicar una cosa perquè em falten paraules. 

j 
Entenc millor les professores si m’ensenyen imatges sobre el que 
estan parlant. 

k Prefereixo treballar amb textos que amb imatges. 

Taula 26. Relació de cada ítem de l’enquesta amb la lletra amb què s’ha 
representat al diagrama de la Figura 19.  

Mentre que les preguntes “c” i “d” són completament oposades, les preguntes 
“a” i “b” admeten alguns matisos que les fan no ser antagòniques del tot. Per 
aquest motiu, durant l’anàlisi de les respostes únicament s’han tingut en 
compte les combinacions de resposta observades a la Taula 27.  
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Preguntes 
Combinacions de respostes 

acceptades 

a-b 

TD-TA o TA-TD 
D-A o A-D 

NAND-NAND 
TA-D o D-TA 
A-TD o TD-A 

c-d 
TD-TA o TA-TD 

D-A o A-D 
NAND-NAND 

Taula 27. Combinacions de respostes que s’han 
considerat vàlides pel que fa a les preguntes “a” i “b” i les 
preguntes “c” i “d”. Cal tenir en compte que, a diferència 
de les preguntes “c” i “d”, les preguntes “a” i “b” no són 
totalment oposades, és per aquest motiu que hi ha més 
combinacions que s’han considerat vàlides en aquest 
segon cas. El significat de les sigles emprades és el 
següent: TD = totalment en desacord; D = en desacord; 
NAND = ni d’acord ni en desacord; A = d’acord; TA = 
totalment d’acord. 

Les opinions dels alumnes es representen a la Figura 19. 

Figura 19. Opinió dels alumnes sobre el grau d’acord o de desacord pel que fa a les 
afirmacions referents a les imatges. A l’eix d’abscisses hi ha els ítems a valorar (vegeu 
Taula 25) i a l’eix de coordenades es representa el % d’alumnes que comparteix una 
mateixa opinió. Els números en blanc a sobre de les barres són el percentatge 
d’alumnes amb una mateixa opinió. 
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Segons l’opinió dels alumnes (Figura 19), a un 96% els agrada treballar amb 
imatges (81% TA i 15% A amb l’afirmació “a”). És coherent, doncs, que un 66% 
prefereixi treballar amb imatges que amb textos (43% TD i 23% D amb 
l’afirmació “k”). 

Pel que fa a les afirmacions “c” i “d” també hi ha majoria: un 71% (59% TA i 
12% A) creu que les imatges són senzilles d’entendre, mentre que un 24% 
adopta una posició neutral.  

A continuació, les respostes passen a ser més variades i augmenta molt el 
nombre de respostes NAND. En general, però, els alumnes creuen que les 
imatges no requereixen anar acompanyades de cap explicació (afirmacions “e”, 
“f” i “g”), tot i que el 59% sí que opina que entenen millor les professores quan 
aquestes acompanyen les seves explicacions amb imatges (34% TA i 23% A 
amb l’afirmació “j”). Així mateix, un 42% afirma que a vegades li falten paraules 
per explicar quelcom (14% TA i 28% A amb l’afirmació “i”) i un 41% afirma que 
quan no l’entenen opta per dibuixar el que vol explicar (19% TA i 22% A amb 
l’afirmació “h”). 

Com que són pocs alumnes els que realitzen l’enquesta, la sola opinió d’un 
d’ells ja té molt de pes, de manera que resulta molt interessant conèixer la 
quantitat real d’alumnes que correspon a cada percentatge (Taula 28). 

Pre-
guntes 

Quantitat d’alumnes Percentatge d’alumnes 
TOTAL

TD D NAND A TA TD D NAND A TA 

a 0 1 0 4 22 0% 4% 0% 15% 81% 27 

b 22 4 0 1 0 81% 15% 0% 4% 0% 27 

c 0 1 4 2 10 0% 6% 24% 12% 59% 17 

d 10 2 4 1 0 59% 12% 24% 6% 0% 17 

e 4 9 12 8 3 11% 25% 33% 22% 8% 36 

f 7 9 8 5 5 21% 26% 24% 15% 15% 34 

g 3 14 7 3 8 9% 40% 20% 9% 23% 35 

h 4 9 8 8 7 11% 25% 22% 22% 19% 36 

i 6 4 11 10 5 17% 11% 31% 28% 14% 36 

j 0 4 11 8 12 0% 11% 31% 23% 34% 35 

k 15 8 7 3 2 43% 23% 20% 9% 6% 35 

Taula 28. Equivalència entre la quantitat d’alumnes i el percentatge d’alumnes que 
han participat a la segona part de l’enquesta. La Figura 19 s’ha elaborat en base a 
aquests percentatges. 
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c. Tercera part 

Aquesta última part inclou un seguit de cinc preguntes obertes, les respostes 
de les quals s’han analitzat, agrupat i quantificat per a expressar-les en forma 
de taula (Taula 29, Taula 30, Taula 31 i Taula 32). 

 

Què és el que consideres més difícil de les classes? 

Respostes 
Núm. 

d’alumnes 
% 

d’alumnes
Res. 7 20% 

Seguir les explicacions de les professores. 2 6% 

Haver d’explicar alguna cosa. 1 3% 

Entendre els textos. 1 3% 

Entendre les imatges. 1 3% 

Seguir les normes de comportament d’aula. 1 3% 
Dinàmiques d’aula (auto-avaluació, repàs 
examen, regulació amb el QF, etc.). 

5 14% 

Conceptes (densitat, volum, etc.). 7 20% 

Respostes en blanc. 10 29% 

TOTAL D’ALUMNES 35 100% 

Taula 29. Respostes dels alumnes a la pregunta Què és el que consideres 
més difícil de les classes?. Les respostes semblants s’han agrupat i els 
resultats s’han expressat en percentatges. 

 

Què canviaria de les classes? 

Respostes 
Núm. 

d’alumnes 
% 

d’alumnes
Res. 8 22% 

Dinàmiques d’aula. 1 3% 

Treballar en grup. 5 14% 

Respostes incoherents. 9 25% 

Respostes en blanc. 13 36% 

TOTAL D’ALUMNES 36 100% 

Taula 30. Respostes dels alumnes a la pregunta Què canviaria de les 
classes?. Les respostes semblants s’han agrupat i els resultats s’han 
expressat en percentatges. 
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Creus que la llengua, en aquest cas el català, et fa més difícil 
seguir les explicacions? 

Respostes 
Núm. 

d’alumnes 
% 

d’alumnes
Sí. 8 22% 

No. 23 64% 

Respostes en blanc. 5 14% 

TOTAL D’ALUMNES 36 100% 

Taula 31. Respostes dels alumnes a la pregunta Creus que la llengua, en 
aquest cas el català, et fa més difícil seguir les explicacions?. 

 

Com creus que l’ús d’imatges pot influir en el teu aprenentatge de 
Ciències de la naturalesa? 

Respostes 
Núm. 

d’alumnes 
% 

d’alumnes
No ho sé. 3 9% 

M’ajuden a entendre més i millor. 7 20% 

M’ha anat bé. 2 6% 

És més fàcil (més fàcil que en text). 3 9% 

Es guarden al cap com una fotografia. 1 3% 

Depèn de la imatge. 1 3% 

M’ajuden a veure el que està passant. 2 6% 

M’ajuden a explicar-me. 1 3% 

Respostes incoherents. 5 14% 

Respostes en blanc. 10 29% 

TOTAL D’ALUMNES 35 100% 

Taula 32. Respostes dels alumnes a la pregunta Com creus que l’ús 
d’imatges pot influir en el teu aprenentatge de Ciències de la naturalesa?. Les 
respostes semblants s’han agrupat i els resultats s’han expressat en 
percentatges. 

La dada que més destaca del qüestionari obert és l’elevada quantitat d’alumnes 
que deixen les preguntes en blanc. Mentre que, en general, no tenen la 
sensació que la llengua els dificulti el seguiment de les classes (Taula 31), les 
respostes donades són, gramaticalment i ortogràfica, de molt baix nivell. 

Per a l’anàlisi més concret de les respostes vàlides, s’ha prescindit de les 
respostes incoherents i en blanc, de manera que s’ha generat la Figura 20, la 
Figura 21, la Figura 22 i la Figura 23. 
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Així mateix, un 28% considera que res no li costa de les classes (Figura 20), 
mentre que un 28% destaca alguns conceptes i un 20%, la manera de treballar 
a l’aula. També anomenen seguir les explicacions, entendre les imatges, els 
textos, haver d’explicar alguna cosa o seguir les normes de comportament. 

 

Figura 20. Opinió dels alumnes sobre el que consideren més difícil de les 
classes. Aquest diagrama s’elabora a partir de la Taula 29 però prescindint de 
les respostes incoherents i en blanc. 
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Per a solucionar allò que consideren més difícil de les classes se’ls pregunta si 
canviarien alguna cosa (Figura 21), però només un 7% afirma que li agradaria 
modificar les dinàmiques d’aula (com que les professores preguntin a tothom) i 
un 36%, que li agradaria treballar més en grup.  

 

Figura 21. Opinió dels alumnes sobre el que canviarien de les 
classes. Aquest diagrama s’elabora a partir de la Taula 30 però 
prescindint de les respostes incoherents i en blanc. 
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En general no tenen percepció que la llengua els dificulti l’aprenentatge (Figura 
22) i, en aquest sentit, són coherents a l’hora de no proposar cap canvi en 
relació amb la llengua a l’apartat anterior. 

 

Figura 22. Opinió dels alumnes sobre la dificultat que els 
suposa la llengua per al seguiment de les explicacions. 
Aquest diagrama s’elabora a partir de la Taula 31 però 
prescindint de les respostes en blanc. 

26%

74%

Creus que la llengua (català) et fa més 
difícil seguir les explicacions?

Sí

No

 

Pel que fa a la percepció sobre la relació entre l’ús d’imatges i el propi 
aprenentatge (Figura 23), és un percentatge força rellevant el dels alumnes que 
responen que no ho saben (15%). Entre les respostes coherents, només un 5% 
afirma que depèn de la imatge, mentre que la resta responen diferents motius 
pels quals creuen que les imatges els van bé.  

 

Figura 23. Opinió dels alumnes sobre la manera com les imatges 
influeixen el seu aprenentatge de Ciències naturals. Aquest diagrama 
s’elabora a partir de la Taula 32 però prescindint de les respostes 
incoherents i en blanc. 
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Els arguments que els alumnes donen a favor de les imatges pertanyen al 
camp de la psicologia popular: «les imatges són més fàcils», «les imatges es 
guarden com una foto», etc.  

Per últim, voldria destacar la resposta donada per un alumne en aquesta última 
pregunta (Figura 24).  

 

Figura 24. Resposta d’un alumne a l’última pregunta de l’enquesta. 
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4. CONCLUSIONS 

4.1. Discussió dels resultats 

En el moment de fer una valoració dels resultats obtinguts, cal tenir molt en 
compte les condicions en les quals s’ha desenvolupat la proposta didàctica i els 
factors externs que han pogut incidir significativament en aquests resultats. En 
primer lloc, cal considerar que l’estudi s’ha implementat durant un període curt 
de temps (12 sessions) i amb un baix nombre de participants (2 grups de 21 i 
23 alumnes, respectivament). En segon lloc, hi havia un conjunt de factors 
externs que podien alterar la proposta didàctica: la meva manca d’experiència 
com a docent, la implementació d’una altra proposta didàctica simultània a la 
meva (relacionada, però, amb un tema completament diferent com és la 
potenciació del treball conjunt a l’aula), la novetat que podia suposar una 
manera diferent de treballar a l’aula, etc. Malgrat no és possible desenvolupar 
un treball experimental autèntic que proporcioni un alt nivell de validesa interna 
(rigurositat del disseny) i externa (capacitat de generalització) per les causes ja 
esmentades, sí que és possible obtenir un control raonable sobre la major part 
de les fonts d’obtenció de dades per considerar l’experimentació prou sòlida. 
Així, amb la finalitat de donar validesa a la informació obtinguda de l’estudi, 
s’ha fet una descripció detallada del context i una fonamentació teòrica 
completa.  

Per complir, també, amb la validesa de l’estudi, les eines de recollida 
d’informació es van dissenyar amb la finalitat d’obtenir dades directament 
relacionades amb la meva proposta didàctica i mínimament esbiaixades per 
altres factors. Tant el diari de camp com el registra narratiu com l’anàlisi del 
Qüestionari inicial i final com l’enquesta permeten recollir evidències sobre la 
utilització de recursos visuals a l’aula que donin resposta als objectius 
plantejats inicialment:  

 Identificar el tipus de material visual més útil per a l’aprenentatge dels 
alumnes. 

La valoració que fan els alumnes dels diferents recursos visuals utilitzats a 
les activitats és molt positiva (Figura 17): el 71% considera que el material 
visual els ajuda entre “molt” i “bastant” a comprendre millor les ciències.  

Els recursos visuals amb què s’ha treballat a l’aula són o bé recursos reals 
(com les pràctiques de laboratori) o bé representacions de la realitat amb 
diferent grau d’iconicitat (Perales & Jiménez, 2002). Es podria pensar, 
doncs, que els alumnes comprenen millor les ciències en utilitzar materials 
visuals amb un alt grau de similitud amb la realitat (és a dir, poc abstractes). 
Tanmateix, en analitzar les activitats més valorades pels alumnes (Taula 
24), s’observa que la que ells consideren la més útil per a comprendre 
ciències és l’Activitat 10, que conté un dibuix esquemàtic amb signes. A 
continuació, les sis activitats millor valorades són: pràctiques de laboratori, 
fotografies, el vídeo i el treball amb objectes reals. 

Els alumnes, doncs, no tenen en compte el grau d’iconicitat a l’hora de 
determinar si el material visual els ha ajudat molt o poc a entendre els 
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conceptes científics. Probablement, basin la seva percepció d’aprendre 
millor en altres aspectes com l’interès, la curiositat o la motivació que els 
desperta un determinat material visual. 

Per altra banda, amb el diari de camp s’ha constatat la plasticitat que 
proporcionen els recursos visuals pel que fa al treball a l’aula. Així, 
representacions teatrals, pràctiques de laboratori, interpretació de 
fotografies, visualització de vídeos, etc. s’han realitzat exitosament segons 
els objectius didàctics previstos a la programació de la UD. 

 

 Conèixer les percepcions de l’alumnat a l’hora de treballar amb imatges. 

Otero & Greca (2004) van identificar una sèrie de concepcions simplistes al 
voltant de l’ús pedagògic de les imatges que defensaven tant professors 
com dissenyadors dels materials didàctics. Salvant les diferències entre 
ambdues investigacions (sobretot pel que fa al nivell de coneixements dels 
participants i la mida mostral), en aquesta recerca s’ha identificat que els 
alumnes també defensen concepcions pròpies de la psicologia popular.  

Així, mitjançant la triangulació entre les dades obtingudes al diari de classe 
(Figura 13), a la segona part de l’enquesta (Figura 19) i a l’apartat de 
preguntes obertes (Figura 23), s’observa que un percentatge elevat 
d’alumnes afirma aspectes com: 

– Les imatges són fàcils d’entendre. 
– Les imatges tenen sentit per si soles.  
– No cal que la professora expliqui les imatges. 
– Les imatges són més senzilles d’entendre que els textos. 
– Les imatges s’emmagatzemen al cap com una fotografia.  

 

 Valorar la utilitat de les imatges a l’hora de mesurar l’aprenentatge. 

Sovint és difícil que els alumnes amb més dificultats d’expressió donin la 
seva opinió sobre un tema o responguin les preguntes que se’ls fan. En 
aquests casos, és difícil discernir si el problema és de llengua (no entenen 
la pregunta) o de ciències (no saben què respondre).  

Mitjançant la utilització d’imatges, però, s’ha pogut quantificar quina ha estat 
la millora en el nivell d’abstracció (Figura 15) i en el grau de coneixements 
(Figura 16) de cada alumne després de treballar la UD.  

Malgrat no es pot garantir que la millora en l’aprenentatge estigui causada 
pel treball amb recursos visuals al llarg de la UD (ja que hi ha altres factors 
influents en aquest aprenentatge) sí que es pot confirmar l’efectivitat de les 
imatges com a eina per a fer que els alumnes exposin el seu coneixement.  

L’eficàcia dels recursos visuals a l’hora de fer participar i opinar als alumnes 
també s’observa amb l’elevada quantitat de respostes que els alumnes 
deixen en blanc quan se’ls fa una pregunta utilitzant el llenguatge escrit 
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(Taules 29-32). En comparació, la quantitat de respostes deixades en blanc 
al Qüestionari inicial o final és ínfima.   

 

 Establir la metodologia com cal treballar els recursos visuals a l’aula. 

Per a la validació d’aquest objectiu s’han triangulat les dades obtingudes del 
diari de camp (Figura 13), del registre narratiu (Figura 14) i del segon 
apartat de l’enquesta (Figura 19). Dues de les fonts d’informació són 
observacions pròpies, mentre que l’altra es tracta de la opinió dels alumnes. 
Amb tot, les dades del registre narratiu van ser analitzades amb el punt de 
vista extern d’un company del Màster. 

Els resultats obtinguts estan d’acord amb el que prèviament havia descrit 
Perales (2008): “cal treballar sobre les imatges observant-les, modificant-
les, criticant-les, substituint-les...”. Així, tenint en compte les dificultats 
conceptuals que poden provocar els recursos visuals (com que sovint són 
polisèmics o que se’ls acostuma a percebre com a veritables per 
naturalesa) (Otero & Greca, 2004), cal explotar tots els seus avantatges a 
l’aula (com que augmenten l’eficàcia en raonaments deductius, en solucions 
de problemes, creativitat...) (Campos et al., 2000). 

La manera com s’han treballat els recursos visuals durant la UD ha estat en 
constant intercanvi de paraules, d’esquemes i de dibuixos entre el docent i 
l’alumnat. Així, els recursos visuals s’han treballat en base a la seva 
observació, anàlisi, interpretació, discussió, etc., procurant minimitzar la 
diferència entre allò que pretenen expressar i allò que els alumnes entenen.  

Ha resultat molt interessant treballar amb material visual dinàmic (com el 
vídeo o les representacions teatrals) perquè ha permès que els alumnes no 
es quedessin amb una idea estàtica d’un procés continu. A més, la 
utilització de diverses imatges que mostressin el mateix fenomen també ha 
permès disminuir les males interpretacions fruit de l’observació d’una única 
imatge. 

 

 Identificar les etapes del cicle d’aprenentatge en què és òptima la 
utilització de recursos visuals.  

Amb la triangulació de les dades obtingudes del diari de classe (Figura 13), 
del registre narratiu (Figura 14) i del primer apartat de l’enquesta (Figura 
17), s’ha observat que es poden utilitzar recursos visuals en qualsevol 
moment del cicle d’aprenentatge. En qualsevol de les quatre fases, doncs, 
els recursos visuals són un bon suport per a la comprensió de conceptes 
científics. De la mateixa manera ho valoren els  alumnes participants a 
l’estudi (Figura 18). 

Mentre que sí que s’ha pogut determinar l’efectivitat dels recursos visuals al 
llarg de tot el cicle d’aprenentatge, no s’ha pogut observar diferències 
significatives entre les diferents etapes.  
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Aquest conjunt d’objectius específics pretenien contribuir a respondre l’objectiu 
general de l’estudi: 

 Validar si els recursos visuals ajuden o dificulten l’aprenentatge dels 
alumnes de l’Institut Milà i Fontanals. 

Després de les evidències obtingudes i havent discutit ja el contingut de 
cadascun dels objectius anteriors, es pot afirmar que els recursos visuals 
contribueixen en una millora de l’aprenentatge dels alumnes de l’Institut Milà 
i Fontanals. En aquest context determinat, on els alumnes tenen greus 
dèficits en la comprensió i l’expressió de la llengua oral i escrita, el 
recolzament del llenguatge verbal amb un suport visual representa una 
bona estratègia per a apropar els conceptes bàsics sobre ciències a 
l’alumnat nouvingut.  

Amb tot, si el caràcter de les imatges és polisèmic i els alumnes tenen una 
baixa comprensió de la llengua, cal seguir una metodologia de treball molt 
rigorosa a l’aula per minimitzar les males interpretacions derivades dels 
materials visuals. Són moltes les tipologies de recursos visuals, de manera 
que es poden utilitzar en diferents moments del cicle d’aprenentatge i amb 
diferents finalitats sense que als alumnes se’ls faci monòton. A més, cal 
aprofitar que els recursos visuals són motivadors per a l’alumnat, però, 
també, s’ha de vigilar amb les concepcions simplistes sobre el caràcter 
evident de les imatges. 

L’alfabetització visual no únicament és útil per aquells alumnes que 
presenten mancances lingüístiques sinó que va bé per al col·lectiu 
d’alumnes en general (sobretot a aquells que pretenen continuar rebent una 
formació científica). 

Si bé és cert que els resultats obtinguts poden veure’s fortament marcats 
pel fet que la proposta didàctica sigui innovadora, també és veritat que hi ha 
tantes tipologies de recursos visuals que es compta amb l’avantatge de 
poder captar l’interès de l’alumnat indefinidament sempre que es vagin 
combinant els diferents recursos existents i les dinàmiques d’aula per a 
treballar-los. 

En cas d’haver de repetir el mateix estudi, en un context similar, caldria millorar 
una sèrie d’aspectes com: 

– Augmentar, en la mesura del possible, la quantitat de participants i la 
durada de l’estudi.  

– Dissenyar una enquesta pilot abans d’assignar-la com a definitiva: en 
cas d’haver passat l’enquesta prèviament a un conjunt reduït d’alumnes 
s’haurien pogut fer correccions que probablement haguessin reduït la 
quantitat de respostes en blanc.  

– Comptar amb els punts de vista de més observadors externs que 
permetessin discutir els resultats i proporcionar més credibilitat i 
robustesa a les conclusions. 
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4.2. Conclusions de la proposta didàctica 

En aquest context s’ha mirat d’implementar la proposta que oferís més i millors 
oportunitats d’aprenentatge al conjunt de l’alumnat. Així, les conclusions a les 
quals s’arriba, tenint en compte la contextualització del cas, són les següents: 

– Els recursos visuals afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes de 1r 
d’ESO del Milà i Fontanals en Ciències de la naturalesa. 
 

– Es poden utilitzar recursos reals i representacions amb diferent grau 
d’iconicitat per a contribuir en la millora de la comprensió dels alumnes 
sobre ciències.  
 

– Els alumnes sostenen concepcions pròpies de la psicologia popular pel 
que fa a la utilització didàctica de les imatges. 
 

– Les imatges són una bona eina perquè els alumnes expressin el seu 
coneixement.  
 

– La manera de treballar amb recursos visuals implica, per sobre de tot, la 
interacció (tant pel que fa a professor-alumne com alumne-professor 
com alumne-professor-imatge).  
 

– Els recursos visuals són efectius en qualsevol fase del cicle 
d’aprenentatge sempre que s’utilitzin seguint una metodologia de treball 
que afavoreixi la seva comprensió 

4.3. Camps de connexió 

Aquest estudi es podria vincular amb la metodologia AICLE2, ja que en tots dos 
casos es pretén un major èxit en l’aprenentatge de les llengües (català en un 
cas i anglès en l’altre) a través de matèries comunes com ciències o història. 

També seria interessant connectar l’estudi sobre l’ús de recursos visuals amb 
els sistemes representacionals dels alumnes (visual, auditiu o cinestèsic) per tal 
d’oferir-los inputs en diferents formats.  

4.4. Perspectiva de futur 

La utilització didàctica dels recursos visuals és un camp molt ampli que permet 
seguir sent investigat en múltiples direccions. De manera més genèrica, doncs, 
tant es pot fer recerca sobre la implementació de materials visuals a l’aula per a 
dotar a tot l’alumnat d’una alfabetització visual com investigar el 
desenvolupament de competències mitjançant la interpretació o producció de 
de vídeos, fotografies, dibuixos, etc.  

Més concretament, es poden continuar buscant les millors estratègies a través 
de les quals els recursos visuals afavoreixen l’aprenentatge d’alumnes amb 

                                                            
2 Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres  
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problemes de comunicació (ja sigui perquè són nouvinguts o perquè tenen un 
baix nivell cognitiu).  

En tot cas, es podria obrir una línia de treball a desenvolupar en el mateix sentit 
però que inclogués un grup d’estudi més gran i que es pogués fer durant més 
temps.  
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ANNEX 1. Aclariment de termes 

A continuació es defineix el significat que s’ha donat a algunes de les paraules 
clau d’aquest estudi: 

– Representació externa i interna (Otero & Greca, 2004; Perales & 
Jiménez, 2002) 

Les representacions poden ser externes o internes (o mentals). Les externes 
són símbols que utilitzem per a comunicar-nos; representen alguna entitat del 
món real i són útils en la mesura que substitueixen aquesta entitat en la seva 
absència. Hi ha dos tipus de representacions externes: les pictòriques i les 
lingüístiques, i en ambdós casos re-presenten aspectes diferents del món 
(tornen a presentar o es col·loquen en lloc de quelcom que substitueixen).  La 
diferència entre les representacions icòniques o pictòriques i lingüístiques pot 
traçar-se a partir del grau d’isomorfisme que sostenen amb l’estructura de la 
realitat. Tanmateix, aquesta distinció no és absoluta, de manera que es podria 
parlar d’un cert gradient d’iconicitat, reservant el terme “icònica” per a les 
representacions que mantenen una gran similitud amb allò que representen 
(per exemple, fotografies i dibuixos en general) i “lingüística” per aquelles que 
es relacionen amb el llenguatge parlat o escrit. La lectura d’una imatge icònica 
requereix un coneixement dels codis i convencions presents en aquestes 
representacions, segons com sigui el seu grau de realisme o de simbolització.  

– Tipus de representacions: escala d’iconicitat 

Hi ha representacions que estan a meitat de camí entre la representació icònica 
i la lingüística, per exemple: mapes, dibuixos esquemàtics, gràfiques, etc. 
Concretament, hi ha una escala d’iconicitat –construïda per Moles (1991) i 
modificada posteriorment per Perales & Jiménez (2002)– que estableix 
diferents categories d’anàlisi per a les imatges contingudes als textos escolars 
de ciències experimentals. L’escala s’estén des del tipus d’imatges més 
realistes a les més simbòliques fent el següent recorregut: 

 Fotografia (Figura A1). 
 Dibuix figuratiu (Figura A2): es dóna més importància la representació 

orgànica, mostrant els objectes mitjançant la imitació de la realitat. 
 Dibuix figuratiu amb signes (Figura A3): representen accions o 

magnituds inobservables en un espai de representació heterogeni. 
 Dibuix figuratiu amb signes normalitzats (Figura A4): aquesta 

representació s'inclou com una variant de la categoria de dibuix figuratiu 
amb signes. En formen part aquelles il·lustracions en les quals es 
representa figurativament una situació i, al seu costat, es representen els 
aspectes rellevants mitjançant signes normalitzats. 

 Dibuix esquemàtic (Figura A5): es dóna més importància a la 
representació de les relacions prescindint dels detalls. 

 Dibuix esquemàtic amb signes (Figura A6): representen determinades 
accions o magnituds inobservables. 

 Descripció amb signes normalitzats (Figura A7): és un espai de 
representació homogeni i simbòlic que posseeix regles sintàctiques 
específiques. 
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Figura A1. Fotografia. 

                

           Figura A2. Dibuix figuratiu.                     Figura A3. Dibuix figuratiu amb signes. 

                 

Figura A4. Dibuix figuratiu amb signes normalitzats.   Figura A5. Dibuix esquemàtic. 

      

    Figura A6. Dibuix esquemàtic                   Figura A7. Descripció amb signes  
    amb signes.                                                normalitzats. 
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– Imatge 

Pel que fa a la paraula imatge hi ha més d'una definició segons diferents 
autors: 

 Segons Perales (2006), una imatge és una representació d’éssers, 
objectes o fenòmens, ja sigui amb un caràcter gràfic (en suport paper o 
audiovisual, fonamentalment) o mental (a partir d’un procés d’abstracció 
més o menys complex). Aquest autor diferencia la imatge de la 
il·lustració pel caràcter exclusivament gràfic d’aquesta última i per tenir 
únicament la funció de complementar la informació que subministren els 
textos escrits. 
 

 Segons Torres Vallecillo (2007), una imatge és una producció material 
humana concreta, objectiva i subjectiva, basada en dades sensorials, per 
a conèixer i produir coneixement, comunicar i produir comunicació, crear 
i recrear el món exterior dins del món interior de l’ésser humà (i 
viceversa). 

Les definicions de la paraula imatge que acabem de veure no serien 
contradictòries, sinó complementàries, ja que en tots dos casos la imatge és un 
mitjà de comunicació on existeix un autor (que té una intencionalitat) i un 
destinatari, de manera que tots dos comparteixen una sèrie de significacions o 
referències en comú (Maturano, Aguilar, & Núñez, 2009). A més, de les 
definicions de representació externa i d’imatge, interpreto que aquestes dues 
paraules es poden utilitzar com a sinònimes. 
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ANNEX 2. Diari de classe 

SESSIÓ X 

Imatges utilitzades Resultats a l’aula 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Activitats planificades Resultats a l’aula 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Propostes de millora 
 
 
 
 
 
 

 

Sensacions 
 
 
 
 
 
 

 

Altres 
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ANNEX 3. Relat sobre la pròpia pràctica docent 

Es  tractava de  la quarta sessió que  feia amb els alumnes de 1r d’ESO A. No estava nerviosa 

perquè sabia que era un grup amb el qual es podia treballar bé, però sí que em sentia força 

excitada per  la  classe que  estava  a punt de  començar  (esperava poder  transmetre  aquesta 

excitació i motivació als alumnes).  

El primer que vam fer va ser una posada en comú del que havíem fet durant la sessió passada. 

Així, va  tornar a  sortir  l’experiment de  les densitats dels  líquids  i dels  sòlids de  la  classe de 

laboratori i, entre tots, vam recordar que tots els materials, fossin sòlids o líquids s’ordenaven 

de més densitat (els que es col∙locaven més avall) a menys densitat (els que es col∙locaven més 

amunt). Només ens faltava comprovar què passava en el cas dels gasos, de manera que el que 

vam fer a l’aula va ser intentar explicar (col∙lectivament) què observàvem a la següent imatge: 

 

Clarament van veure que un globus s’enlairava i l’altre no, fet que els va fer pensar que el gas 

que hi havia a dins en cada cas havia de ser diferent. Així, vam poder treballar la densitat en el 

cas dels gasos.  

Un cop vam haver estudiat  la densitat en el cas dels  líquids, sòlids  i gasos vam  recuperar el 

context de la primera sessió i, a mode de tancament, els alumnes havien d’omplir una taula de 

conclusions  en  la  qual  havien  d’escriure  per  què  si  (o  per  què  no)  podien  sortir  d’una  illa 

deserta utilitzant un líquid (com l’oli), un sòlid (com la fusta) o un gas (com l’aire d’un flotador). 

Es tractava, doncs, que els alumnes argumentessin que tots tres materials flotaven però que 

no tots tres aguantaven el pes d’una persona. En aquest moment, vaig explicar als alumnes la 

importància que la diferència de densitats entre el cos flotant i el fluid sobre el qual flota havia 

de  ser  gran.  Per  acompanyar  la meva  explicació  vaig  fer  un  esquema  a  la  pissarra  en  què 

indicava les densitats de l’aigua i dels materials flotants.  

A continuació, vaig fer que els alumnes exterioritzessin què era matèria per a ells a partir d’un 

diàleg socràtic. Així, un cop vam haver establert que tot el que ens envoltava era matèria (i que 

fins i tot nosaltres mateixos érem matèria), vam parlar del cas (inventat) d’una dona científica 

que havia descobert el microscopi més potent del món, a  través del qual es podia observar 

matèria en qualsevol dels tres estats.  

Vaig  demanar  als  alumnes  que  dibuixessin  què  creien  que  veurien  a  través  d’aquest 

microscopi. De manera molt visual, els alumnes van exterioritzar les seves idees prèvies que, a 
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més,  van  acompanyar  d’una  petita  explicació  en  la  que  havien  de  dir  què  havien  dibuixat. 

Alguns d’ells van dibuixar puntets, de manera que van sortir a  la pissarra a mostrar als altres 

què havien  imaginat ells que  veurien  a  través d’aquest microscopi. D’aquesta manera,  vam 

anomenar els punts amb el nom d’àtoms.  

Finalment, vaig desmentir el  cas de  la  investigadora que havia descobert aquest microscopi 

però els vaig animar a ser ells mateixos qui el descobrissin en un futur.  

Va sonar el timbre i vaig donar per acabada la classe. 
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ANNEX 4. Qüestionari inicial i final 

QÜESTIONARI 

Descriu què està passant en cadascuna de les següents imatges:

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 
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. 

Explicació: 

 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

. 

 

Explicació: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

         abans 
     
                              després 

Explicació: 
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ANNEX 5. Enquesta de valoració 

ENQUESTA DE VALORACIÓ 

Dades personals. Omple el quadre següent amb les teves dades: 

Nom: _____________________________        Edat:_____  

País de procedència:_________________      Anys a Catalunya:__________ 

Llengües que parlo:_____________________________________________________________ 

Curs:__1r d’ESO_____                       Matèria:__Ciències de la naturalesa__ 

  

Llengües. Omple el quadre següent segons el teu nivell de domini del català i del castellà. 

Tingues en compte que “1” és POC i “5” és MOLT.  

NIVELL DE LLENGÜES 
Poc                                   Molt

1  2  3  4  5 

NIVELL DE CATALÀ 

Comprensió escrita: entenc els textos que llegeixo.           

Comprensió oral: entenc la professora quan parla.           

Expressió escrita: puc escriure sobre el que em demanin.           

Expressió oral: parlo de qualsevol tema amb qui sigui.           

NIVELL DE CASTELLÀ 

Comprensió escrita: entenc els textos que llegeixo.           

Comprensió oral: entenc la professora quan parla.           

Expressió escrita: puc escriure sobre el que em demanin.           

Expressió oral: parlo de qualsevol tema amb qui sigui.           
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Puntua els exercicis que vam fer segons si les imatges et van ajudar POC (1), UNA MICA (2), BASTANT (3) o 

MOLT (4) a entendre ciències. 

 

Qüestionari inicial i final 
 

 
 

Puntuació: ____ 
 

 

Propietats dels sòlids, líquids i gasos: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Puntuació: ____ 
 

 

Densitat dels gasos: 
 

 
 
 

Puntuació: ____ 
 

 

Laboratori 1: 
 

 

 
 

Puntuació: ____ 
 

 
El microscopi més potent del món que 
ens ajudava a veure els ÀTOMS! 
 
 
 

Puntuació: ____ 
 

 
Comportament dels àtoms en els 3 estats: 
 

                                                 
 

Puntuació: ____ 
 

 

 



 

71 
 

El TEATRE sobre el moviment dels àtoms. 
 

Puntuació: ____ 
 
 

El VÍDEO sobre els canvis d’estat: 
 

Puntuació: ____ 
 

El principi d’Arquímedes:

       Puntuació: ____ 
 

 

Laboratori 3: Les culleres de la tia Àgata. 

 
 

Puntuació: ____ 
 

Laboratori 2. Experiments que semblaven MÀGIA! 
 

 
Puntuació: ____ 

 
 

L’habitació de la Fàtima per a conèixer els 
materials: 
 

 
 

Puntuació: ____ 
 

 

Exposicions orals: 
 

         
.        

 
 

Puntuació: ____ 
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IMATGES. De quina manera creus que l’ús d’imatges t’ha ajudat a aprendre? Puntua de l’1 al 5 
les frases següents segons si estàs poc d’acord (1) o molt d’acord (5). 

IMATGES 

NO hi estic                  Hi estic     
d’acord                       d’acord 

1  2  3  4  5 

M’ha agradat treballar amb imatges.           

Havia de preguntar coses a les professores per entendre les imatges.           

M’he avorrit treballant amb imatges.           

Prefereixo treballar amb textos que amb imatges.           

Les imatges són fàcils d’entendre.            

Cal que el professor expliqui les imatges per a que les entengui.           

Les imatges són complicades d’entendre.           

Una imatge no té sentit per si sola, sinó que necessita estar 
acompanyada d’una bona explicació. 

     
 

 

Quan intento explicar alguna cosa a algú i veig que no m’entén, li faig 
un dibuix. 

     
 

 

A vegades no sé explicar una cosa perquè em falten paraules.           

Entenc millor les professores si m’ensenyen imatges sobre el que 
estan parlant. 

     
 

 

1 = gens; 2 = poc; 3 = bastant; 4 = molt. 

Preguntes obertes. Respon les preguntes següents: 

Què és el que consideres més difícil de les classes? 
 
 
 
 

Si pogués canviar una sola cosa de les classes seria el següent: 
 
 
 
 

Creus que la llengua (el català, en aquest cas) et fa més difícil seguir les explicacions? 
 
 
 

Com creus que l’ús d’imatges pot influir en el teu aprenentatge de Ciències de la naturalesa? 
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ANNEX 6. Unitat didàctica d’ESO. La matèria 

A continuació es presenta la Unitat didàctica dissenyada per a dur a terme la 
innovació didàctica plantejada. La UD en qüestió consta del seu índex propi i 
dels seus annexos (on es pot observar el material dissenyat per a l’alumne). 



 

		 	

Unitat	
didàctica	
d’ESO	

Berta	Planes	Rotchés	i	

Judith	Trepat	Parra 

Institut Milà I Fontanals 

La	matèria
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I‐	PRESENTACIÓ	

La	 següent	 unitat	 didàctica	 va	 destinada	 a	 dos	 grups	 de	 1r	 d’ESO	 (l’A	 i	 el	 B)	 de	
l’assignatura	de	Ciències	Naturals	de	l’Institut	Milà	i	Fontanals	de	Barcelona.	

La	 nostra	 intenció	 és	 presentar	 el	 temari	 de	 manera	 que	 els	 alumnes	 en	
comprenguin	la	seva	aplicació	a	la	vida	quotidiana	a	través	de	diversos	contextos	
que	s’aniran	obrint	i	tancant	al	llarg	de	les	diferents	sessions.	Com	a	fil	conductor	
hi	ha	tres	personatges	que	van	passant	per	situacions,	que	podrien	ser	reals,	i	que	
ens	 serveixen	 de	 context	 per	 a	 treballar	 els	 estats	 de	 la	 matèria,	 la	 densitat,	 la	
teoria	atòmica	i	els	materials	amb	un	total	de	12	sessions.		

La	programació	d’aquesta	unitat	didàctica	inclou	la	realització	de	dos	mini	cicles	de	
recerca‐acció	 que	 durem	 a	 terme	 simultàniament.	 Durant	 el	 primer	 període	
d’observació	 a	 l’institut,	 vam	 identificar	 una	 sèrie	 de	 mancances	 que	 ens	 vam	
adonar	que	podrien	estar	dificultant	el	procés	d’ensenyament	–	aprenentatge.	És	
per	això	que,	mitjançant	aquests	ciclets,	pretenem	incorporar	unes	innovacions,	a	
nivell	de	gestió	d’aula,	que	millorin	l’aprenentatge	dels	alumnes.	D’aquesta	manera,	
durant	 el	 període	 d’intervenció	 autònoma	 es	 pretén	 satisfer	 les	 mancances	
observades	amb	anterioritat.	Cal,	però,	ésser	conscients	que	malgrat	es	tracti	de	12	
sessions,	pot	ser	que	no	s’observin	resultats	significatius.	Amb	tot,	durant	aquesta	
seqüència	 didàctica	 ens	 disposem	 a	 fer	 que	 els	 alumnes	 aprenguin	 (i	 gaudeixin	
aprenent)	tant	com	sigui	possible.	

En	 concret,	 un	 dels	 mini	 ciclets	 de	 recerca	 –	 acció	 pretén	 afrontar	 la	 barrera	
lingüística	 que	 força	 alumnes	 pateixen	 a	 l’hora	 d’aprendre.	 És	 per	 això	 que	
intentem	 trencar	 aquesta	 barrera	 facilitant	 la	 comprensió	 dels	 continguts	 amb	
l’ajuda	d’imatges	que	acompanyen	les	explicacions	(tant	les	que	fem	com	a	docents	
com	 les	 que	 fan	 els	 alumnes	 en	 construir‐se	 el	 propi	 coneixement	 a	 partir	
d’activitats	i	intervencions	a	l’aula).	

L’altre	mini	ciclet	de	recerca	–	acció	pretén	fer	augmentar	la	participació	i	l’interès	
de	 l’alumnat	 a	 la	 classe	 a	 través	 de	 la	 interacció	 entre	 els	 alumnes	 durant	 la	
construcció	 de	 l’aprenentatge.	 Com	 que	 es	 tracta	 d’alumnes	 poc	 acostumats	 al	
treball	 col·laboratiu	 (és	 a	 dir,	 en	 grup),	 s’incorporaran	 activitats	 simples	 (en	
parelles	o	en	grups	de	3‐4	persones)	per	tal	que	a	poc	a	poc	s’acostumin	a	aprendre	
mitjançant	la	interacció	amb	els	companys.	

Pel	 que	 fa	 als	 continguts	 tractats,	 ens	 centrem	 en	 el	 tema	 de	 La	matèria,	 on	
treballem	la	teoria	atòmica,	la	densitat,	els	estats	i	canvis	d’estats	de	la	matèria	i	els	
materials.	Com	que	es	tracta	del	primer	curs	de	l’ESO,	i	tenim	alumnes	provinents	
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de	 varies	 escoles,	 no	 podem	 saber	 amb	 exactitud	 què	 és	 el	 que	 han	 treballat	 en	
cursos	 anteriors.	 Per	 aquest	 motiu	 comencem	 amb	 els	 aspectes	 més	 senzills	
possibles	i,	a	mida	que	avancin	les	sessions,	anem	aprofundint	al	temari.		

Preveiem	que	 la	 gestió	d’aula	pot	 ser	 complicada,	 ja	que	els	 alumnes	 tenen	pocs	
hàbits	d’ordre	en	el	 treball	 i	 poca	experiència	pel	que	 fa	 al	 treball	 en	grup	 i	 a	 la	
interacció	 en	 general.	 És	 per	 això	 que	 hem	 decidit	 destinar	 part	 de	 la	 primera	
sessió	a	fer	una	dinàmica	sobre	l’organització	de	l’aula,	on	conjuntament	decidirem	
algunes	 normes	 de	 comportament.	 També	 establirem	un	 sistema	de	 co‐avauació	
del	comportament	entre	companys	que	durem	a	terme	classe	a	classe.	

Una	altra	dificultat	amb	què	ens	podem	trobar	és	la	poca	implicació	i	la	passivitat	
que	 mostrin	 els	 alumnes	 durant	 les	 sessions.	 Per	 això,	 durant	 la	 seqüència	
promourem	que	els	alumnes	adoptin	un	paper	actiu	a	classe	mitjançant	activitats	
en	parelles	i	en	petits	grups.	El	treball	en	grups	reduïts,	sobretot,	el	durem	a	terme	
aprofitant	les	hores	B,	en	les	quals	la	quantitat	d’alumnes	per	aula	es	redueix	a	la	
meitat	(fet	que	facilita	la	gestió	d’aula).	També	volem	que	siguin	conscients	del	seu	
aprenentatge	i	que	s’adonin	que	el	seu	esforç	té	un	sentit.	Així,	els	proporcionarem	
eines	 perquè	 autoregulin	 el	 seu	 aprenentatge	 i	 puguin	 aplicar	 el	 que	 aprenen	 a	
múltiples	i	diverses	situacions	del	món	que	els	envolta.		

Amb	 aquesta	 unitat	 didàctica	 es	 pretén	 donar	 més	 pes	 al	 treball	 continu	 dels	
alumnes,	 de	 manera	 que	 l’examen	 final	 compta	 un	 percentatge	 força	 baix	 de	
l’avaluació	sumativa,	mentre	que	l’entrega	de	les	fitxes,	ben	respostes,	que	anirem	
fent	a	cada	classe	compta	un	percentatge	més	alt.		

Aquest	conjunt	de	fitxes,	que	s’entregaran	al	final	de	les	sessions,	seran	el	material	
a	 través	 del	 qual	 podran	 construir	 el	 seu	 aprenentatge.	 A	 més,	 tindran	 més	
informació	 penjada	 al	Moodle	 de	 l’assignatura	 i	 la	 nostra	 atenció	 sempre	 que	 la	
necessitin.	 	
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II‐	PROGRAMACIÓ	DE	LA	SEQÜÈNCIA	DIDÀCTICA	

1.	Introducció	

Aquesta	unitat	didàctica	ha	estat	dissenyada	pels	alumnes	de	1r	d’ESO	de	l’Institut	
Milà	 i	Fontanals	de	Barcelona.	El	 tema	a	tractar	és	La	matèria,	que	 forma	part	de	
l’assignatura	de	Ciències	de	la	naturalesa.		

Són	un	total	de	dotze	sessions	que	s’impartiran	tant	a	1r	A	(21	alumnes)	com	a	1r	B	
(23	alumnes).	En	aquest	primer	curs	d’ESO	els	alumnes	encara	no	se	separen	per	
nivells,	de	manera	que	 les	 classes	 són	heterogènies	 i	 amb	diversitat	de	 tot	 tipus.	
Dels	 21	 alumnes	de	1r	A	n’hi	 ha	 4	 que	només	 ens	 acompanyen	 els	 dimarts	 i	 els	
dimecres,	ja	que	són	de	l’USEE	i,	per	tant,	segueixen	un	Pla	individualitzat.	

2.	Contextos	d’aprenentatge	i	d’aplicació	

Durant	 la	 unitat	 didàctica	 s’usen	diversos	 contextos	que	 tant	 són	d’aprenentatge	
com	 d’aplicació	 al	 mateix	 temps.	 Tot	 i	 així,	 tots	 ells	 estan	 relacionats	 amb	 3	
personatges	que	aniran	apareixent	als	diferents	contextos.		

En	 el	 primer	 context	 partim	 d’un	 diàleg	 de	 tres	 amics	 (la	 Fàtima,	 el	 Miguel	 i	
l’Abdul)	 que	 parlen	 sobre	 la	 pel·lícula	 del	 dia	 anterior:	 Nàufrag.	 No	 es	 posen	
d’acord	sobre	si	el	nàufrag	hagués	pogut	sortir	de	l’illa,	o	no,	fent‐se	algun	artefacte	
amb	 les	 restes	 del	 naufragi.	 Discuteixen	 sobre	 quins	 dels	 materials	 flotarien	 i	
servirien	 per	 ajudar	 el	 nàufrag	 a	marxar	 de	 l’illa.	 Entre	 els	materials	 hi	 trobem	
sòlids,	líquids	i	gasos.		

Amb	aquest	pretext	comencem	a	 tractar	 les	característiques	dels	diferents	estats	
de	la	matèria	i	les	seves	propietats	com	la	massa,	el	volum	i	la	densitat.	Aprofitant	
el	cas	del	nàufrag,	es	treballa	el	concepte	de	densitat	molt	lligat	al	de	flotabilitat.		

L’aplicació	d’aquest	context	és	el	desenllaç	de	la	problemàtica	presentada	pels	tres	
amics	que	en	un	inici	discuteixen	sobre	la	pel·lícula.		

Aquest	 context	 es	 desenvolupa	 durant	 les	 sessions	 2,	 3	 i	 part	 de	 la	 4.	 D’aquesta	
manera,	 al	 final,	 els	 alumnes	 han	 de	 tenir	 els	 coneixements	 apropiats	 i	 les	 eines	
necessàries	per	dir	en	quins	casos	els	personatges	tenen	raó	(o	no	la	tenen)	i	per	
què.	

El	segon	context	d’aprenentatge	ofereix	la	possibilitat	als	alumnes	d’utilitzar	una	
màquina	per	veure	allò	més	petit	que	existeix.	A	partir	d’aquí,	els	fem	dibuixar	el	
que	s’imaginen	que	veurien	amb	aquesta	màquina	tan	especial.	La	intenció,	doncs,	
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és	 que	 els	 dibuixos	 ens	 permetin	 introduir	 la	 teoria	 atòmica	 i	 que	 ens	 ajudin	 a	
concloure	 que	 tot	 està	 fer	 per	 àtoms.	 Això	 ho	 lligarem	 amb	 les	 propietats	 dels	
sòlids‐líquids‐gasos	amb	els	canvis	d’estat	i	la	teoria	cinèticomolecular.	

Durant	 les	 sessions	 que	 fan	 referència	 a	 la	 teoria	 atòmica	 (sessions	 4	 i	 5)	 els	
advertim	 que	 si	 estan	 atents	 aprendran	 el	 necessari	 per	 descobrir	 els	 “trucs	 de	
màgia”	que	farem	al	laboratori	(sessió	6).		Així	doncs	els	“trucs	de	màgia”	són	el	fil	
conductor	de	la	sessió	pràctica,	de	manera	que	permeten	que	els	alumnes	apliquin	
els	 coneixements	 per	 tal	 de	 donar	 una	 explicació	 científica	 als	 experiments	 que	
observin	i,	així,	poder	desmentir	que	es	tracti	de	màgia.		

Mitjançant	 el	 tercer	 context,	 es	 treballen	 els	 diferents	 tipus	 de	 materials	 i	 la	
importància	de	la	densitat	com	a	propietat	bàsica	que	els	defineix	i	els	caracteritza.	
La	 Fàtima	 (la	 noia	 que	 inicialment	 parlava	 amb	 el	 Miguel	 i	 l’Abdul	 sobre	 la	
pel·lícula	 Nàufrag)	 és	 una	 mica	 desorganitzada	 i	 sempre	 té	 l’habitació	 feta	 un	
desastre.	Així,	s’agafen	diferents	objectes	de	la	seva	habitació	i	cal	que	els	alumnes	
l’ajudin	a	ordenar‐los.	La	manera	d’ordenar‐los,	doncs,	serà	segons	el	material	amb	
què	estan	fets.		

Un	cop	treballats	els	diferents	materials	a	la	sessió	8,	es	duu	a	terme	una	pràctica	
que	 insisteix	 en	 la	 densitat	 com	a	propietat	definitòria	dels	materials.	 En	Miguel	
(un	 dels	 tres	 personatges)	 rep	 com	 a	 herència	 de	 la	 tia	 Àgata	 una	 coberteria	 de	
plata,	 però	 ell	 no	 s’acaba	 de	 creure	 que	 sigui	 de	 plata	 de	 veritat.	 Per	 treure’n	
l’entrellat	 ho	 farem	 amb	 el	 càlcul	 indirecte	 de	 la	 densitat	 explicant	 la	 història	
d’Arquímedes.	 El	 cas	 de	 l’herència	 de	 tia	 Àgata	 permet	 aplicar	 els	 conceptes	
apresos	al	llarg	de	diferents	sessions	sobre:	massa,	volum,	densitat,	propietats	dels	
materials,	tipus	de	materials,	etc.	

El	quart	 i	últim	context	d’aplicació	es	 fa	servir	per	 l’examen	 i	 consisteix	en	una	
situació	protagonitzada	per	una	noia	que	banya	la	seva	germana	petita	al	lavabo	de	
casa.	 Amb	 aquesta	 situació	 es	 tracten	 els	 canvis	 d’estat	 (evaporació	 de	 l’aigua	
calenta	i	condensació	al	mirall),	la	flotabilitat	(dels	jocs	de	la	germana	petita	i	altres	
objectes	que	poden	caure	a	la	banyera	i	enfonsar‐se),	el	càlcul	indirecte	del	volum	
(quan	la	germana	petit,	en	entrar	a	la	banyera,	fa	vessar	l’aigua),	etc.	
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3.	Competències	

 Competències	generals:	

‐	 Competència	 comunicativa	 lingüística	 i	 audiovisual:	 implica	 desenvolupar	
l'habilitat	 de	 descriure	 fenòmens,	 d’explicar‐los,	 de	 justificar‐los	 i	 d’argumentar‐
los.	Així	mateix,	es	requereix	la	col·laboració	d’altres	llenguatges	comunicatius	com	
per	exemple	el	multimèdia.	Els	alumnes	posen	en	pràctica	els	seus	coneixements	
sobre	el	 llenguatge	cada	cop	que	 interaccionen	entre	ells	per	dur	a	 terme	alguna	
activitat,	quan	responen	les	preguntes	dels	fulls	d’activitat	 i	quan	fan	exposicions	
orals	sobre	quelcom	amb	el	que	han	estat	treballant.	

Mitjançant	 les	 representacions	 teatrals,	 que	 són	 molt	 participatives	 per	 a	 tot	 el	
grup	 d’alumnes,	 es	 fomenta	 el	 treball	 d’aquesta	 competència.	 Per	 exemple,	 a	 la	
sessió	 2	 és	 un	 grup	 d’alumnes	 qui	 representa	 el	 context	 davant	 de	 la	 resta	 de	
companys.	A	la	sessió	5	es	torna	a	fer	una	representació	en	la	qual	els	alumnes	han	
d’expressar,	teatralment,	com	es	troben	els	àtoms	en	cada	estat	de	la	matèria.	Cada	
alumne	 representa	 un	 àtom	 i	 en	 grups	 de	 3	 fan	 una	 teatralització	 davant	 de	 la	
classe.	Aquesta	activitat	(que	no	deixa	de	ser	una	analogia)	és	molt	rica,	ja	que	té	
en	 compte	diversos	 llenguatges	 comunicatius	 al	mateix	 temps:	 en	primer	 lloc,	 el	
llenguatge	 oral	 de	 les	 instruccions	 per	 a	 dur	 a	 terme	 l’exercici;	 en	 segon	 lloc,	 el	
llenguatge	visual	de	la	representació	en	si	mateixa	i,	en	tercer	lloc,el	registre	escrit	
que	 elaboren	 els	 alumnes	 que	 estan	 com	 a	 espectadors	 a	 partir	 d’extreure	
informació	sobre	la	representació.	

Un	altre	moment	fonamental	on	es	treballa	explícitament	aquesta	competència	és	a	
l’exposició	oral	de	 la	sessió	7.	En	aquesta	activitat	alguns	alumnes	han	d’explicar	
oralment	 davant	 de	 la	 classe	 un	 dels	 fenòmens	 que	 han	 estudiat	 en	 grup.	
Mentrestant,	els	altres	alumnes	en	recullen	les	idees	principals.	Cal	dir,	que	l’anàlisi	
del	 fenomen	 es	 duu	 a	 terme	 en	 grup,	 de	 manera	 que,	 mitjançant	 l’intercanvi	
d’opinions,	també	es	treballa	aquesta	competència.	

Malgrat	 hi	 hagi	 algunes	 activitats	 en	 les	 quals	 destaqui	 el	 treball	 d’aquesta	
competència,	 en	general	 es	 tracta	de	manera	 transversal,	 ja	que	qualsevol	 intent	
d’interacció	a	l’aula	(ja	sigui	professor‐alumne	o	alumne‐alumne)	requereix	fer	ús	
de	la	comunicació.	És	per	això	que,	en	tot	moment,	es	pretén	propiciar	la	interacció	
per	ta	d’afavorir	l’aprenentatge.			

‐	Competència	matemàtica:	 implica	 la	mesura	 i	el	 tractament	de	dades	utilitzades	
per	a	respondre	preguntes	que	ens	fem	sobre	fenòmens	de	la	naturalesa.	El	càlcul	



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

81	
 

de	 les	 densitats	 de	 sòlids	 i	 líquids,	 que	 es	 fa	 a	 la	 sessió	 3,	 propicia	 el	
desenvolupament	 d’aquesta	 habilitat.	 A	més,	 es	 treballa	 el	 càlcul	 indirecte	 de	 la	
densitat	pels	objectes	sòlids.	Aquestes	activitats	contribueixen	en	una	millora	en	la	
interpretació	de	diferents	informacions	de	l’entorn.	

‐	 Competència	 d’aprendre	 a	 aprendre:	 implica	 ser	 capaç	 d’autoregular	 el	 propi	
aprenentatge.	 En	 el	 cas	 dels	 alumnes	 de	 1r	 d’ESO,	 cal	 que	 el	 treball	 d’aquesta	
competència	 estigui	 molt	 pautat	 pel	 professor,	 de	 manera	 que	 en	 nombroses	
ocasions	cal	ajudar‐los	a	ser	conscients	del	que	saben	 i	del	que	no	mitjançant	 les	
activitats	de	regulació	de	l’aprenentatge.	Una	bona	manera	de	prendre	consciència	
del	propi	aprenentatge	és	testar	“què	sé”	en	un	inici	i	“què	sé”	al	final.		Per	aquest	
motiu,	se’ls	fa	omplir	un	qüestionari	inicial	i	un	qüestionari	final,	que	pretenen	fer	
que	s’adonin	tant	del	que	han	après	com	del	que	encara	els	queda	per	aprendre.		

Per	tal	que	els	alumnes	entenguin	la	utilitat	del	seu	aprenentatge	es	fan	múltiples	
activitats	d’aplicació,	on	han	de	ser	capaços	de	mobilitzar	el	nou	coneixement	per	a	
l’explicació	de	fenòmens	reals.	

Una	 bon	 hàbit	 per	 a	 l’aprenentatge,	 cada	 vegada	 més	 autònom,	 es	 la	 reflexió	 i	
l’autocorrecció	 del	 treball	 d’un	 mateix.	 Per	 aquest	 motiu,	 es	 duen	 a	 terme	 els	
exercicis	 de	 manera	 individual	 abans	 de	 comentar‐los	 globalment.	 A	 més,	 just	
després	de	l’examen	es	duu	a	terme	una	sessió	d’autocorrecció	de	l’examen,	durant	
la	qual	els	alumnes	aprenen	dels	errors	comesos.	A	causa	de	la	importància	que	se	
li	 dóna	 a	 aquesta	 activitat,	 es	 compensa	 als	 alumnes	 que	 la	 facin	 bé	 amb	 una	
bonificació	de	fins	a	mig	punt	respecte	la	nota	de	l’examen.		

Al	 llarg	de	 la	unitat	didàctica,	s’estimulen	els	alumnes	perquè	aprenguin	a	 través	
d’allò	que	observen	(mitjançant	la	realització	de	demostracions	visuals)	i	d’allò	que	
manipulen	(mitjançant	les	pràctiques	de	laboratori).		

En	totes	 les	sessions	se’ls	estimula	a	pensar	per	tal	que	ells	mateixos	arribin	a	 la	
solució	 de	 l’activitat.	 En	 cas	 que	 calgui,	 se’ls	 ajuda	 a	 arribar	 a	 la	 solució	 amb	 el	
diàleg	socràtic.	A	més,	se’ls	fa	molt	reforç	positiu	per	tal	que	reconeguin	les	pròpies	
potencialitats,	no	es	desanimin	davant	les	dificultats	i	gaudeixin	aprenent.	

‐	Competència	social	i	ciutadana:	implica	comprendre	la	realitat	social	en	què	es	viu	
i	 saber	 actuar	 i	 conviure	 en	ella	per	millorar‐la.	 Es	 considera	 l’aula	 com	 l’entorn	
social	més	immediat	dels	alumnes,	de	manera	que	cal	que	predomini	el	respecte	i	
la	voluntat	d’ajudar	els	altres	tant	com	es	pugui.	Com	a	petita	mostra	de	la	societat,	
cal	vetllar	per	la	convivència	a	l’aula	per	sobre	de	tot.	
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Per	tal	de	treballar	això	de	forma	explícita	amb	els	alumnes,	es	destina	bona	part	
de	 la	 primera	 sessió	 a	 establir	 les	 normes	 de	 comportament	 a	 l’aula.	 Volem	que	
això	es	faci	de	forma	conjunta	amb	els	alumnes	i	que	d’ells	mateixos	surti	una	llista	
d’accions	en	positiu	(Jo	a	l’aula	puc...)	que	ens	acompanyi	a	totes	les	sessions.		

Per	a	vetllar	pel	compliment	d’aquestes	normes,	s’estableix	un	sistema	que	es	posa	
en	pràctica	a	cada	sessió.	Aquest	consisteix	en	concedir	un	parell	de	punts	positius	
(que	 repercuteixen	 a	 la	 nota	 final)	 a	 aquells	 alumnes	 que	 hagin	 tingut	 el	millor	
comportament	 durant	 la	 sessió.	 També	 hi	 ha	 la	 possibilitat	 de	 posar	 punts	
negatius,	però	això	no	és	obligatori.	Els	encarregats	d’atorgar	els	punts	són	els	dos	
alumnes	que	a	la	sessió	anterior	hagin	rebut	els	positius.	El	més	interessant,		però,	
és	que	els	“responsables”	de	la	sessió	cal	que	justifiquin	davant	de	tota	la	classe	el	
motiu	 pel	 qual	 decideixen	 atorgar	 els	 punts	 a	 uns	 companys	 i	 no	 a	 uns	 altres.	
D’aquesta	manera,	doncs,	són	els	mateixos	alumnes	qui	reforcen,	a	cada	sessió,	els	
comportaments	que	afavoreixen	un	bon	desenvolupament	de	 la	classe	 i,	per	tant,	
un	millor	aprenentatge.				

‐	Competència	en	el	coneixement	i	la	interacció	amb	el	món	físic:	 pretén	mobilitzar	
els	sabers	escolars	per	tal	que	els	alumnes	comprenguin	la	societat	i	el	món	en	què	
viuen.	 Per	 tant,	 ja	 no	 és	 suficient	 la	 simple	 acumulació	 d’informació,	 sinó	que	 es	
requereix	 la	 interpretació	 i	 l’aplicació	 dels	 coneixements	 sobre	 els	 fenòmens.	 És	
per	aquesta	raó	que	es	treballa	amb	diversos	contextos,	basats	en	problemes	reals,	
durant	aquesta	unitat	didàctica.		

Més	 concretament,	 treballem	 l’aplicació	 dels	 coneixements	 per	 a	 l’explicació	 de	
fenòmens	 que	 observem	 al	 laboratori	 (sessió	 3),	 on	 discutim	 per	 què	 alguns	
objectes	 floten	 en	 aigua	 i	 els	 altres	 no.	 Una	 altra	 activitat	 que	 pretén	 la	
transferència	 de	 coneixements	 per	 part	 de	 l’alumnat	 és	 la	 d’analitzar	 una	 sèrie	
d’imatges	 reals	 per	 tal	 de	 justificar‐les	 científicament	 i	 explicar‐les	 a	 la	 resta	
(sessió	7).		

Durant	 les	 sessions	 es	 treballa	 fent	 referència	 a	 la	 realitat	 i,	 principalment,	 a	
l’entorn	més	immediat	dels	alumnes.	Així,	parlem	del	fet	que	tot	el	que	ens	envolta	
està	 constituït	 per	 àtoms	 i	 s’analitza	 la	 relació	 amb	 la	 temperatura,	 els	 canvis	
d’estat	i	la	densitat.	Més	endavant,	aquests	coneixements	s’apliquen	per	entendre	i	
explicar	 alguns	 fenòmens	 que	 observarem	 al	 laboratori	 (sessió	 6)	 o	 en	 imatges	
(sessió7).		
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En	parlar	dels	materials,	 s’estableix	 la	densitat	com	a	propietat	definitòria	 i,	 acte	
seguit,	es	passen	a	analitzar	de	què	estan	fets	els	objectes	quotidians	(sessió	7),	tot	
descobrint	la	quantitat	de	materials	que	poden	constituir	un	sol	objecte.	

 Competències	específiques	de	la	matèria:	

‐	Competència	científica:	implica	fer	actuar	els	alumnes	de	manera	que	es	plantegin	
preguntes	i	que	elaborin	un	pla	per	tal	de	recollir	evidències	 i	que	arribin	a	unes	
conclusions.	En	la	majoria	de	sessions	són	els	alumnes	qui	es	construeixen	el	seu	
propi	coneixement	a	partir	de	respondre	les	preguntes	que	se	li	plantegen.		

Concretament,	 a	 les	 sessions	 3,	 4,	 6	 i	 9	 se’ls	 demana	que	 estableixin	 prediccions	
sobre	 el	 que	 creuen	 que	 succeirà,	 que	 duguin	 a	 terme	 l’experiència	 i	 que,	
posteriorment,	 expliquin	 què	 ha	 passat,	 per	 què	 creuen	 que	 passa	 i	 quines	
evidències	tenen	que	sustentin	les	seves	afirmacions.	

És	 principalment	 a	 les	 sessions	 de	 laboratori	 que	 es	 fa	 treballar	 als	 alumnes	 en	
equip	(grups	de	3‐4)	per	tal	de	realitzar	experiments,	mesures	i	fer	les	prediccions	
i	explicacions	dels	fenòmens.	

4.	Objectius	d’aprenentatge	

Els	 objectius	 que	 es	 pretenen	 treballar	 al	 llarg	 de	 la	 unitat	 didàctica	 són	 els	
següents:	

1. Conèixer	 les	normes	de	comportament	a	 l’aula	 i	 les	conseqüències	del	seu	
no	compliment.	

2. Conviure	en	un	ambient	de	respecte	i	treball	a	l’aula.	

3. Ser	conscient	del	que	sé	i	del	que	no	abans	de	començar	un	nou	tema.	

4. Identificar	les	diferències	entre	sòlids,	líquids	i	gasos.		

5. Deduir	 les	 característiques	 dels	 sòlids,	 líquids	 i	 gasos	 a	 partir	 de	
l’experimentació	amb	diferents	materials.	

6. Interpretar	el	concepte	de	densitat	a	partir	d’experiments	al	laboratori.	

7. Deduir	 la	 flotabilitat	 en	 aigua	 d’alguns	 materials	 aplicant	 el	 concepte	 de	
densitat.	

8. Reconèixer	que	tot	el	que	té	una	massa	i	un	volum	és	matèria.	

9. Identificar	l’àtom	com	a	partícula	que	forma	tota	la	matèria.	
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10. Descriure	 les	 característiques	 generals	 de	 l’estructura	 atòmica	 en	 els	
diferents	estats	de	la	matèria.	

11. Anomenar	 els	 diferents	 processos	 de	 canvi	 d’estat	 i	 relacionar‐los	 amb	 la	
captació	o	l’alliberament	d’energia.	

12. Relacionar	 l’estructura	 atòmica	 dels	 diferents	 estats	 de	 la	matèria	 amb	 la	
seva	densitat	i	temperatura.	

13. Utilitzar	els	coneixements	sobre	la	densitat,	teoria	atòmica	i	canvis	d’estats	
per	a	l’explicació	de	fenòmens	observats	al	laboratori	o	a	la	vida	quotidiana.	

14. Identificar	els	materials	dels	quals	estan	fets	els	objectes.		

15. Classificar	objectes	quotidians	segons	els	materials	amb	el	que	estan	fets.	

16. Conèixer	l’evolució	del	propi	coneixement	a	partir	d’allò	que	s’ha	treballat	a	
les	diferents	sessions.		

17. Identificar	què	és	necessari	millorar	de	cara	a	l’examen.	

18. Extreure	informació	d’un	mapa	conceptual.	

5.	Continguts	

Els	 alumnes	 de	 1r	 d’ESO	 provenen,	 principalment,	 de	 3	 centres	 de	 primària	
diferents,	de	manera	que	aquest	curs	ha	de	començar	 tractant	 temes	molt	bàsics	
(que	 possiblement	 alguns	 ja	 han	 treballat	 amb	 anterioritat)	 per	 tal	
d’homogeneïtzar	el	nivell.	

La	unitat	didàctica	tracta	diferents	aspectes	sobre	el	tema	de	La	matèria	que	s’han	
estructurat	de	la	següent	manera	entre	les	diferents	sessions:	

La	matèria	

Continguts	desglossats	 Sessions	on	es	treballen	

Tipus	de	matèria	(sòlid,	líquid,	gas).	 2,	3,	4,	5,	7,	8,	11	

La	densitat.	 3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	

Càlcul	de	massa	i	de	volum.	 3,	9,	10,	11	

Els	materials	invisibles:	la	hipòtesi	atòmica.	 4,	5,	6,	7,	11	

Els	materials	que	componen	objectes.	 8,	9,	11	
Taula	1.	Continguts	que	es	treballen	durant	el	unitat	didàctica	de	La	matèria.	
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6.	Planning	general	de	les	sessions	

Sessió	1	

Act.	 1‐	 Organització.	 S’estableixen	 les	
normes	 de	 comportament	 a	 l’aula	 amb	 els	
alumnes	 per	 tal	 que	 se	 les	 facin	 seves.	
S’explica	 el	 funcionament	 de	 la	 Graella	de	
co‐avaluació.	
Act.	 2‐	 Qüestionari	 inicial.	 Permet	
conèixer	el	punt	de	partida	dels	alumnes.	Al	
final	 de	 les	 sessions	 tornarem	 a	 passar	 el	
mateix	 qüestionari	 perquè	 els	 alumnes	
siguin	conscients	del	que	han	après.	

Sessió	2	

Act.	 3‐	 Context	 Nàufrag.	 S’introdueix	 el	
context	 als	 alumnes	 i	 es	 plantegen	 uns	
dubtes	 que	 només	 es	 poden	 resoldre	
després	d’adquirir	uns	coneixements.	
Act.	 4‐	 Els	 estats	 de	 la	 matèria.	 Es	
treballen	els	estats	de	la	matèria	i	les	seves	
característiques.	
Activitat	co‐avaluació.	

Sessió	3	‐	Laboratori	

Act.	 5‐	 Breu	 repàs.	 Es	 reprenen	 les	
propietats	 dels	 estats	 de	 la	 matèria	
tractades	a	la	classe	anterior.	
Act.	6/1‐	La	densitat	 (1ª	part).	 Es	 duu	 a	
terme	 una	 pràctica	 de	 càlcul	 de	 densitats	
d’alguns	 líquids	 i	de	predicció	de	densitats	
d’alguns	sòlids.	
Activitat	co‐avaluació.	

Sessió	4	

Act.	6/2‐	La	densitat	 (2ª	part).	 S’estudia	
la	densitat	dels	gasos.	
Act.	 7‐	 La	 matèria.	 Es	 veu	 que	 tot	 està	
format	per	matèria.	
Act	8‐	Els	àtoms.	Teoria	atòmica.	
Act.	9‐	Resum.	Recull	de	les	idees	clau.	
Activitat	co‐avaluació.	

	
	

Sessió	5	

Act.	10‐	Àtoms	en	diferents	estats.	

Act.	11‐	Analogia.	Com	es	mouen	els	àtoms	
en	estat	sòlid,	líquid	i	gas?	
Act.	12‐	Canvis	d’estat.	 Estudi	 dels	 noms.	
Act.	 13‐	 Analogia.	 Moviment	 dels	 àtoms	
durant	el	canvi	d’estat.	
Activitat	co‐avaluació.	

Sessió	6	‐	Laboratori	

Act.	 14‐	 Màgia.	 Es	 fan	 diferents	
experiments	 que	 poden	 semblar	 màgia	
però	 que	 els	 alumnes	 han	 de	 desmentir	
mitjançant	la	seva	explicació	científica.	

Activitat	co‐avaluació.	

Context 1. Nàufrag

  Context 2.Microscopi més potent del món + Trucs de màgia 
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Sessió	7	

Act.	15‐	Transferència	del	coneixement.	
Es	 plantegen	 diferents	 imatges	 sobre	
situacions	 als	 alumnes	 i	 les	 han	 d’explicar	
als	 companys,	 tot	 justificant	 el	 fenomen	
(relacionat	 amb	 la	 densitat	 i/o	 amb	 els	
canvis	d’estat)	que	observen	
Activitat	co‐avaluació.	

	

	

Sessió	8	

Act.	 16‐	 Mapa	 conceptual.	 Es	 plantegen	
els	conceptes	tractats	anteriorment	perquè	
els	alumnes	els	interrelacionin.	
Act.	 17‐	 Els	 materials.	 Es	 treballen	 els	
tipus	 de	 materials	 a	 partir	 de	 l’ordenació	
d’una	 sèrie	 d’objectes.	 També	 es	 veuen	
objectes	formats	per	més	d’un	material.	
Activitat	co‐avaluació.	

	

Sessió	9	‐	Laboratori	

Act.	18‐	La	densitat	com	a	propietat	dels	

materials.	 A	 partir	 d’un	 cas	 pràctic	 es	
reconeix	 de	 quin	 material	 està	 fet	 un	
objecte	 a	 partir	 del	 càlcul	 de	 la	 seva	
densitat.	 Es	 treballa	 el	 principi	

d’Arquímedes	 i	 la	 mesura	 indirecta	 de	
volums.	
Activitat	co‐avaluació.	

Sessió	10	

Act.	 19‐	 Qüestionari	 final.	 És	 el	 mateix	
que	el	Qüestionari	inicial.		
Act.	 20‐	 Autoavaluació.	 Facilita	 que	 els	
alumnes	comparin	els	qüestionaris	 inicial	 i	
final	 i	 prenguin	 consciència	 del	 que	 han	
après.	
Act.	 21‐Simulacre	 d’examen.	 Pretén	
treballar	 amb	 preguntes	 semblants	 a	 les	
que	poden	sortir	a	l’examen.	
Activitat	co‐avaluació.	

Sessió	11	

Act.	 22‐	 Examen.	 Avaluació	 final	 de	 la	
unitat	didàctica	

	

	

Sessió	12	

Act.	 23‐	 Autocorrecció	 de	 l’examen.	 Els	
alumnes	 completen	 un	 full	 en	 què	
identifiquen	 les	 errades	 que	 han	 comès	 a	
l’examen	 i	 escriuen	 com	 hauria	 de	 ser	 la	
resposta	correcta.	
Activitat	co‐avaluació.	

Taula	2.	Planning	general	de	les	sessions.

Context 3. El caos de la Fàtima + L’herència de tia Àgata. 

Context 4. Lavabo 
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7.	Seqüència	didàctica	

	

Sessió	1	

Fase	del	cicle	 Idees	prèvies.	

Objectius	 1,	2	i	3.	

Descripció	 Activitat	 1‐	 Organització:	 Partim	 del	 fet	 que	 a	 classe	 es	 ve	 a	
conviure	i	a	aprendre,	però	també	a	passar‐nos‐ho	bé.	Com	que	
no	ens	coneixem	i	nosaltres	volem	que	ells	treguin	bones	notes,	
ens	hem	de	posar	d’acord	amb	què	es	pot	 fer	a	classe	 i	què	no.	
Així,	 els	 fem	 la	 pregunta	 següent:	 “què	 creieu	 que	 podeu	 fer	 a	
classe?”.	Aquí	fem	que	surtin	aspectes	com:	puc	escoltar	els	meus	
companys	 quan	 parlen,	 fer	 servir	 l’ordinador	 quan	 les	
professores	 ho	 diuen,	 guardar	 el	 mòbil	 a	 la	 motxilla,	 fer	 les	
activitats	 que	 diuen	 les	 professores,	 parlar	 amb	 els	 companys	
per	 ajudar‐nos,	 passar‐m’ho	 bé	 amb	 tothom,	 tractar	 a	 tothom	
amb	respecte,	fer	cas	al	que	em	diuen	les	professores,	etc.	
Un	 cop	 els	 alumnes	 hagin	 fet	 les	 seves	 propostes	 sobre	 el	 que	
poden	 fer	a	 l’aula,	 les	professores	ho	escrivim	en	una	cartolina.	
Redactem	cada	ítem	en	primera	persona	i	en	positiu	per	tal	que	
se’l	facin	seu	i	l’incorporin	en	la	seva	manera	d’actuar.				

Llavors	 els	 plantegem:	 “Com	 controlem	 que	 tot	 això	 es	
compleixi?”.	 Els	 diem	 que	 ells	 es	 poden	 controlar	 entre	 ells	
mitjançant	 una	 mini‐activitat	 de	 co‐avaluació	 actitudinal	 que	
farem	 al	 final	 de	 cada	 sessió.	 Aquesta	 valoració	 del	
comportament	 entre	 companys	 la	 faran	 tot	 seguint	 una	 graella	
en	 la	 qual	 hi	 ha	 els	 tres	 ítems	 en	 què	 s’hauran	 de	 fixar	 (vegeu	
Graella	 de	 co‐avaluació	 a	 l’Annex).	 El	 funcionament	 d’aquesta	
activitat	 serà	 el	 següent:	 a	 cada	 classe	 hi	 haurà	 una	 parella	
d’alumnes	responsable	d’assignar	dos	positius	als	companys	de	
classe	que	més	s’ho	mereixin.	A	més,	podran	posar	dos	negatius	
si	 ho	 consideren	 convenient.	 La	 primera	 parella	 l’escollim	
nosaltres	i	en	fem	explícit	el	motiu	(per	exemple:	han	participat	a	
la	 classe,	no	han	molestat,	 etc.);	a	partir	d’aquí,	 es	van	succeint	



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

88	
 

les	parelles	d’alumnes,	 és	a	dir,	 els	dos	que	 reben	el	positiu	en	
una	 classe	 són	 els	 encarregats	 de	 posar	 els	 positius	 durant	 la	
classe	següent.	
	

Activitat	2‐	Qüestionari	 inicial:	Es	reparteix	als	alumnes	un	full	
(Activitat	 2.	 Qüestionari	 inicial)	 en	 què	 se’ls	 demana	 que	
interpretin	 un	 conjunt	 de	 8	 fotografies	 que	mostren	 fenòmens	
quotidians	en	la	vida	dels	alumnes.	Amb	l’explicació	que	facin	els	
alumnes	 sobre	 imatges	 properes	 i	 basades	 en	 la	 realitat,	 es	
pretén	 fer	 aflorar	 les	 idees	 prèvies	 que	 tenen	 aquests	 sobre	
conceptes	relacionats	amb	la	matèria,	els	seus	estats,	els	canvis	
d’estats,	la	densitat,	etc.	
També	es	 fan	un	seguit	de	10	oracions	que	els	alumnes	han	de	
determinar	 si	 són	 vertaderes	 o	 falses.	 En	 alguns,	 casos,	 a	més,	
se’ls	demana	que	escriguin	algun	exemple.	Quan	l’oració	és	falsa,	
cal	que	justifiquin	per	què	ho	és.		

Gestió	d’aula	 Act.	1‐	 (20’)	Organització:	Aquesta	 activitat	 es	 planteja	 a	 l’inici	
de	la	unitat	didàctica	perquè	els	dos	grups	de	1r	d’ESO	presenten	
força	 problemàtica	 a	 nivell	 de	 comportament	 a	 l’aula.	 La	
necessitat	 de	 dur	 a	 terme	 aquesta	 activitat	 es	 planteja	 als	
alumnes	 en	 positiu,	 és	 a	 dir,	 remarcant	 que	 volem	 que	 tots	
treguin	 les	 millors	 notes	 possibles,	 però	 que,	 prèviament,	 cal	
acordar	 i	 complir	 algunes	normes	de	 funcionament.	 La	manera	
com	treballem	aquesta	activitat	és	la	següent:	

– Treball	 individual:	 els	 alumnes	 escriuen	 en	 un	 paper	 què	
creuen	que	poden	fer	a	l’aula	i	l’enganxen	a	la	pissarra.	

– Comentari	 global:	 deixem	 constància	 en	 una	 cartolina	 de	
les	normes	que	hem	establert.	

– Expliquem	 com	 funcionarem	 (responsables	 de	 posar	
positius	al	full	de	la	Graella	de	co‐avaluació,	etc.).		

	
Act.	2‐	(35’)	Qüestionari	inicial:	Es	treballa	de	manera	individual	
per	 tal	 de	 conèixer	 les	 idees	 preconcebudes	 de	 cadascun	 dels	
alumnes.	 S’utilitza	 contextos	 molt	 propers	 a	 la	 seva	 realitat	
perquè	puguin	respondre	de	manera	més	significativa.	
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Atenció	a	la	

diversitat	
 Es	treballa	de	manera	individual	i	molt	pautada,	deixant	clar	

als	alumnes	què	han	de	fer	en	cada	moment.	Es	fa	servir	un	
llenguatge	 senzill	 i	 constantment	 s’acompanyen	 les	
explicacions	amb	imatges.		

 Pel	que	fa	a	 les	preguntes	del	Qüestionari	 inicial,	n’hi	ha	de	
nivells	 molt	 diferents:	 des	 de	 les	 més	 senzilles	 (que	 es	
contempla	que	tothom	pugui	respondre	de	manera	correcta)	
fins	a	les	més	complexes	(que	segurament	seran	les	que	ens	
permetran	veure	millor	 les	 idees	prèvies	 errònies	 i	 el	 punt	
de	partida	del	coneixement	de	cada	alumne).	

 En	el	cas	de	1r	A	aquesta	sessió	es	fa	el	dia	que	no	venen	els	
alumnes	de	la	USEE,	de	manera	que	hem	optat	per	anar‐nos	
a	 presentar	 abans	 de	 començar	 amb	 la	 sessió	 2.	 D’aquesta	
manera,	quan	els	alumnes	vinguin	a	classe,	ja	sabran	qui	som	
i	què	 farem	durant	 les	properes	sessions.	Així,	aprofitem	el	
dia	 que	 ens	 anem	 a	 presentar	 per	 fer‐los	 parlar	 sobre	
l’organització	 a	 l’aula	 i	 l’establiment	 de	 normes	 de	
comportament.	 A	 més,	 els	 ensenyem	 3	 imatges	 del	
Qüestionari	 inicial	 i	 les	 comentem	 oralment	 entre	 tots	 (ja	
que	 són	 alumnes	 que	 tenen	 greus	 problemes	 d’escriptura).	
Així,	 ens	 podrem	 fer	 una	 idea	 del	 que	 saben	 abans	 de	
començar	el	tema.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	L’avaluació	que	es	fa	en	aquesta	sessió	és	més	aviat	
actitudinal	 i	de	comportament,	 ja	que	 la	Graella	de	co‐avaluació	
permet	 que	 els	 alumnes	 es	 co‐avaluïn	 i,	 consegüentment,	 es	
premiïn	 o	 se	 sancionin	 l’actitud	 amb	 positius	 o	 negatius.	 El	
global	 de	 positius	 i	 negatius	 de	 cada	 alumne	 repercuteix	 en			
+/‐	0’5	punts	sobre	la	nota	final.	
Regulació:	 El	 Qüestionari	 inicial	 es	 fa	 servir	 per	 conèixer	 les	
idees	 prèvies	 dels	 alumnes,	 però,	 a	més,	 com	 que	 es	 tornarà	 a	
repetir	 l’últim	dia	de	classe,	els	alumnes	podran	veure	què	han	
après	al	llarg	d’aquestes	sessions.	

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:		

‐	Activitat	1.	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Activitat	2.	Qüestionari	inicial	(vegeu	Annex).		
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Material	fungible:	papers	din‐A5,	cartolina	i	xiclet	adhesiu.		

Taula	3.	Planificació	de	la	primera	sessió.	

	

Sessió	2	

Fase	del	cicle	 Introducció	de	nous	conceptes	

Objectius	 4	i	5.	

Descripció	 Activitat	 3‐	 Context	 Nàufrag:	 Es	 comença	 explicant	 (molt	 per	
sobre)	 la	 pel·lícula	 Nàufrag	 per	 tal	 de	 captar	 l’atenció	 dels	
alumnes.	Es	reparteix	el	full	del	context	(Activitat	3.	Nàufrag)	i	3	
voluntaris	 representen	 el	 diàleg	 amb	 què	 comença	 l’activitat	
davant	 de	 la	 resta	 de	 companys.	 A	 continuació,	 cal	 que	 omplin	
una	taula	amb	les	idees	clau	exposades	al	context.		
	

Activitat	4‐	Els	estats	de	 la	matèria:	Continuant	amb	el	 cas	del	
nàufrag,	 i	 treballant	 amb	 alguns	 dels	materials	 del	 naufragi,	 es	
pretén	tractar	els	estats	de	 la	matèria	 i	caracteritzar‐los	segons	
les	 propietats	 que	 els	 defineixen.	 Aquesta	 activitat	 engloba	 un	
total	de	5	exercicis	que	s’expliquen	a	continuació:	

– Exercicis	1	i	2.	Entre	tots	fem	una	llista	de	diferents	sòlids,	
líquids	 i	 gasos.	 A	 partir	 de	 la	 llista	 (i	 amb	 l’ajuda	 d’un	
material	 sòlid,	d’un	 líquid	 i	d’un	gas	que	 tindrem	a	 l’aula)	
extraiem	 les	 propietats	 de	 cadascun	 dels	 tres	 estats	 de	 la	
matèria.	 Pel	 cas	 del	 sòlid	 fem	 servir	 una	 pedra;	 pel	 del	
líquid,	 aigua	 en	diferents	 recipients,	 i	 pel	 gas,	 aire	 en	una	
xeringa.		

– Exercici	3.	Els	alumnes	fan	parelles	i,	com	si	es	tractés	d’un	
concurs,	un	estudiant	li	fa	preguntes	a	un	altre	relacionades	
amb	 les	 característiques	 dels	 tres	 estats	 de	 la	 matèria.	
Després,	es	canvien	els	torns	i	 l’estudiant	que	abans	havia	
respost	ara	pregunta	(i	viceversa).	

– Exercicis	 4	 i	 5.	 Recuperem	 el	 context	 i	 observem	 què	
tenen	 en	 comú	 els	 materials	 proposats	 pel	 Miguel,	 la	
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Fàtima	 i	 l’Abdul.	 S’arriba	 a	 la	 conclusió	 que	 tant	 la	 fusta	
(sòlid)	com	l’aire	(gas)	com	l’oli	(líquid)	floten,	de	manera	
que,	 a	 continuació,	 cal	 veure	 de	 què	 depèn	 aquesta	
flotabilitat.	 A	 partir	 d’aquí,	 anomenem	 el	 concepte	 de	
densitat,	que	treballem	a	la	pròxima	sessió.	

	
Activitat	 co‐avaluació.	 Els	 dos	 alumnes	 que	 millor	 es	 van	
comportar	a	 la	sessió	anterior	són	els	encarregats	d’avaluar	els	
companys.	 Així,	 cal	 que	 reparteixin	 un	 parell	 de	 punts	 positius	
als	 dos	 alumnes	 que	 millor	 s’han	 comportat	 durant	 aquesta	
classe	 i,	 si	ho	consideren	necessari,	un	parell	de	punts	negatius	
als	 dos	 alumnes	 que	 pitjor	 s’han	 comportat.	 Cal	 que	 ho	
justifiquin	 i	 que	 rebin	 l’aprovació	 de	 tot	 el	 grup.	Mentre	 que	 a	
totes	 les	 classes	 es	 posen	 positius,	 només	 quan	 es	 consideri	
necessari	es	posaran	negatius.	
En	cas	que	el	repartiment	de	“bonificacions”	funcioni,	ampliarem	
el	nombre	de	positius	a	repartir	en	una	mateixa	classe.	

Gestió	d’aula	 Act.	3‐	 (5’)	Es	reparteix	el	 full	d’activitat	3	a	 l’inici	de	 la	sessió,	
juntament	amb	el	de	l’activitat	4,	ja	que	així	s’evita	perdre	temps	
més	 endavant.	 Mentre	 els	 fulls	 els	 reparteix	 un	 alumne,	 la	
professora	 explica	 de	 què	 tracta	 la	 pel·lícula	 Nàufrag.	 A	
continuació	són	3	alumnes	qui	surten	a	representar	el	diàleg	del	
context	 davant	 de	 tothom.	 Mentrestant,	 la	 resta	 de	 companys	
escolten	i	llegeixen	el	guió.	Entre	tota	la	classe	es	respon	la	taula.		
	
Act.	 4‐	 Aquesta	 activitat	 cal	 que	 estigui	 molt	 ben	 pautada	 pel	
docent	per	 tal	de	complir	 tant	amb	els	objectius	plantejats	com	
amb	el	temps	dedicat	a	cada	exercici.		

– Ex.	1	 i	2‐	 (20’)	Es	 treballa	 tota	 la	 classe	 conjuntament.	 Se	
seleccionen	 alguns	 voluntaris	 perquè	 manipulin	 els	
objectes	que	portem.		

– Ex.	 3‐	 (10’)	 Es	 fan	 unes	 preguntes	 per	 parelles	 i	 van	
anotant	 les	 respostes.	 Després,	 fem	 una	 correcció	 de	
l’exercici	de	manera	conjunta.		

– Ex.	4	 i	5‐	 (10’)	Es	 treballa	 conjuntament	 tota	 la	 classe.	 El	
professor	guia	l’aprenentatge	i	els	alumnes,	ordenadament,	
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responen	les	preguntes.	El	tema	de	la	flotabilitat	es	treballa	
sense	 entrar	 en	detall,	 de	manera	 que	 aquesta	 únicament	
s’associa	a	la	densitat	(en	aquest	cas,	del	líquid	i	del	cos	que	
flota).	

	
Activitat	de	co‐avaluació.	(5’)	Aquesta	activitat	la	fa	una	parella	
de	 la	 classe,	 però	 necessita	 rebre	 l’aprovació	 de	 la	 resta	 de	
companys.		
Mentre	es	duu	a	terme	l’activitat	de	co‐avaluació,	un	responsable	
recull	 els	 fulls	 amb	 què	 han	 treballat	 els	 alumnes	 durant	 la	
classe.	La	professora	els	guarda	fins	la	propera	sessió	a	fi	d’evitar	
que	es	perdin.	Això	s’anirà	fent	durant	totes	les	sessions.	

Atenció	a	la	

diversitat	
 La	 utilització	 d’un	 llenguatge	 senzill	 i	 del	 suport	 visual	

(mitjançant	imatges	als	fulls	de	treball)	pretenen	facilitar	la	
comprensió	dels	alumnes.		

 En	 tractar‐se	 d’alumnes	 que	 no	 saben	 treballar	 de	manera	
autònoma,	 cal	 que	 el	 professor	 guiï	 de	 manera	 molt	 clara	
QUINA	activitat	 cal	 fer	a	 cada	moment	 i	COM	es	 fa	aquesta	
activitat.		

 Pel	que	 fa	a	 l’activitat	3,	el	 context	es	presenta	als	alumnes	
utilitzant	 dos	 canals	 de	 comunicació:	 l’escrit	 (mitjançant	 el	
full	d’Activitat	3)	i	 l’oral	(mitjançant	la	representació	teatral	
de	 3	 voluntaris).	 Després	 d’entrar	 al	 context,	 doncs,	 es	 fa	
omplir	una	 taula	als	 alumnes	amb	 les	 idees	més	 rellevants.	
La	 finalitat	d’omplir	 aquesta	 taula	 és	 fer	que	 tothom	 (fins	 i	
tot	els	alumnes	amb	capacitats	cognitives	més	baixes)	tingui	
clars	els	conceptes	clau	que	es	mencionen	al	context.	

 També	es	tracta	la	diversitat	de	gènere	durant	el	context,	ja	
que	els	3	personatges	principals	són	dos	nois	i	una	noia	que	
són	amics	i	conversen	sobre	un	tema.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	Els	fulls	de	treball	que	es	van	donant	als	alumnes	al	
llarg	de	tota	la	unitat	didàctica,	i	que	ells	van	omplint	durant	les	
sessions,	s’avaluen	finalment	amb	un	40%	de	la	nota	final.		
Amb	 l’ajut	 de	 la	 Pauta	 d’observació	 s’analitza	 l’actitud	 dels	
alumnes	a	l’aula	i	es	valora	amb	un	20%	de	la	nota	final.	
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L’activitat	 de	 co‐avaluació	 sobre	 el	 comportament	 permet	 que	
els	 alumnes	puguin	 sumar	o	 restar	 fins	 a	un	 total	 de	0,5	punts	
sobre	la	nota	final.	
Regulació:	La	 correcció	 conjunta	 de	 les	 preguntes	 permet	 que	
els	alumnes	puguin	valorar	el	que	saben.		

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	

‐	Activitat	3.	Nàufrag	(vegeu	Annex).	
‐	Activitat	4.	Sòlid,	líquid	o	gas	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Material	 fungible:	 aigua,	3	 recipients	de	diferents	 formes,	una	
pedra,	3	xeringues	i	sorra.	

Taula	4.	Planificació	de	la	segona	sessió.	

	

Sessió	3	–	Laboratori	(hora	B)	

Fase	del	cicle	 Introducció	de	nous	conceptes.	

Objectius	 4,	6	i	7.	

Descripció	 Activitat	 5‐	 Breu	 repàs:	 Els	 alumnes	 comencen	 omplint	 una	
taula	a	mode	de	resum	del	que	es	va	treballar	a	la	sessió	passada.	
La	 taula	 tracta	 sobre	 les	 propietats	 que	 caracteritzen	 els	 tres	
estats	de	la	matèria.	A	més,	permet	que	torni	a	sortir	el	concepte	
de	densitat	i	que,	ara	sí,	es	treballi	amb	més	detall	i	profunditat.	
	

Activitat	 6/1‐	 La	 densitat	 (1ª	 part):	 Es	 fa	 una	 introducció	
explicant	els	conceptes	clau	relacionats	amb	la	densitat,	la	massa	
i	el	volum	dels	cossos.	A	continuació,	els	alumnes	duen	a	terme	
una	experimentació	pràctica	que	sorgeix	a	partir	del	context:		
a. Pel	que	fa	als	LÍQUIDS,	els	alumnes	calculen	les	densitats	de	
l’oli,	de	l’aigua	i	de	l’etanol.	A	continuació	col·loquen	els	tres	
líquids	en	un	vas	de	precipitats:	de	més	dens	a	menys	dens.	
Prèviament,	 però,	 hauran	 d’haver	 predit	 què	 esperen	
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observar	(i	per	què)	i,	posteriorment	a	la	barreja,	hauran	de	
dir	què	observen	(i	per	què).		
En	paral·lel,	les	professores	barregem	aigua	i	oli	en	un	altre	
recipient	i	observarem	com	es	van	separant	els	dos	líquids	al	
llarg	de	la	classe.		

b. Pel	 que	 fa	 als	 SÒLIDS,	 els	 alumnes	 disposen	 de	 diferents	
objectes	 sòlids	 amb	diferents	densitats.	 Cal	que	prediguin	 i	
que	 comprovin	 què	 passarà	 amb	 cadascun	 d’aquests	
objectes	 si	 s’aboquen	dins	d’un	vas	que	 conté	3	 fases	 força	
gruixudes	d’aigua,	 d’oli	 i	 d’alcohol.	 Així,	 els	 alumnes	 poden	
predir,	 comprovar	 i	 concloure	 quins	 objectes	 són	 més	 o	
menys	densos	a	partir	de	la	observació	experimental.	

	
Activitat	de	co‐avaluació.	

Gestió	d’aula	 La	sessió	es	duu	a	terme	al	laboratori	i	únicament	amb	la	meitat	
de	la	classe	(aprox.	10‐12	alumnes).	Com	que	es	tracta	d’hores	B,	
primer	fem	classe	amb	la	meitat	del	grup	i,	després,	amb	l’altra	
meitat.	En	molts	moments	es	treballa	en	grups	de	3‐4	alumnes,	
de	manera	que,	prèviament	a	 la	sessió,	haurem	preestablert	els	
alumnes	que	formaran	part	d’un	mateix	grup.	
	

Act.	5‐	(5’)	Es	fa	el	repàs	de	manera	conjunta	tota	la	classe.	
	
Act.	6‐	Aquesta	 activitat	 tracta	 sobre	 la	 densitat	 i	 està	dividida	
en	 dues	 parts:	 la	 1ª	 part	 inclou	 l’experimentació	 de	 líquids	 i	
sòlids	 i	es	duu	a	 terme	durant	 la	3ª	sessió	 (al	 laboratori);	 la	2ª	
part	inclou	el	treball	amb	gasos	i	es	duu	a	terme	al	començament	
de	 la	 4ª	 sessió	 (a	 l’aula).	 La	 1ª	 part	 es	 gestiona	 de	 la	 següent	
manera:	
(5’)	 Les	 professores	 fan	 una	 breu	 introducció	 i	 els	 alumnes	
escolten	activament	i	fan	preguntes.	
a. (10’)	Es	fan	tres	grups	de	3‐4	alumnes	i	cada	grup	mesura	la	
densitat	 d’un	 líquid:	 o	 bé	 de	 l’aigua	 o	 bé	 de	 l’oli	 o	 bé	 de	
l’alcohol.	Es	fa	la	posada	en	comú	dels	resultats	numèrics	i	es	
fa	una	predicció	conjunta	sobre	com	es	distribuiran	aquests	
líquids	en	funció	de	la	densitat.	A	continuació,	cada	grup	els	
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ajunta	 en	 un	 vas	 de	 precipitats	 per	 ordre	 de	 més	 dens	 a	
menys	 dens.	 De	 nou,	 col·lectivament,	 es	 comenten	 els	
resultats	obtinguts	i	s’estableix	una	justificació	que	expliqui	
el	que	s’observa.		
Durant	tota	aquesta	part,	es	van	donant	pautes	oralment	als	
alumnes	per	tal	que	sàpiguen	què	han	de	fer	a	cada	moment.	
A	més,	els	alumnes	disposen	del	Full	d’activitats	5	i	6.		

b. (10’)	 Mantenint	 els	 mateixos	 grups	 de	 treball,	 es	 fa	 la	
pràctica	amb	els	sòlids.	

	
Activitat	 co‐avaluació.	 (5’)	 Es	 duu	 a	 terme	 de	 la	 mateixa	
manera	que	a	la	sessió	anterior.	Mentrestant,	un	alumne	aprofita	
per	a	recollir	els	fulls	de	treball	de	tothom.		

Atenció	a	la	

diversitat	
 Es	 fan	 grups	 de	 treball	 al	 laboratori	 que	 són	 heterogenis	 i	

que	pretenen	afavorir	la	inclusió	i	l’aprenentatge	de	tots	els	
alumnes.	 Aquests	 grups	 tant	 són	 heterogenis	 pel	 que	 fa	 al	
sexe	(ja	que	s’agrupen	indiferentment	nois	 i	noies)	com	pel	
que	fa	les	capacitats	cognitives	(ja	que	els	alumnes	de	l’USEE	
s’integren	en	diferents	grups	formats	pels	alumnes	del	grup	
classe).	

 Les	activitats	es	comenten	conjuntament	per	tal	de	 facilitar	
que	tots	els	alumnes	arribin	al	mateix	punt	de	coneixement.		

 La	classe	es	desenvolupa	guiant	molt	 les	passes	a	seguir,	 ja	
que	els	alumnes	presenten	certes	dificultats	d’aprenentatge,	
no	 estan	 acostumats	 a	 treballar	 de	manera	 col·laborativa	 i	
són	poc	autònoms.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 De	 la	 mateixa	 manera	 que	 a	 la	 sessió	 anterior,	
l’avaluació	té	en	compte	el	comportament	dels	alumnes	(a	través	
de	 la	 Pauta	 d’observació	 i	 de	 la	 Graella	 de	 co‐avaluació)	 i	 el	
treball	que	fan	els	alumnes	i	que	plasmen	als	fulls	de	treball	que	
els	entreguem.	
Regulació:	 La	 correcció	 conjunta	 de	 les	 preguntes	 permet	 que	
els	alumnes	puguin	valorar	el	que	saben.	

Materials	i	 Material	didàctic:	



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

96	
 

recursos	 ‐	Full	d’activitats	5	i	6.	Qui	té	raó?	La	densitat	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Material	fungible:	oli,	etanol,	aigua,	gots	de	tub,	monedes,	taps	
de	plàstic,	espelmes,	escuradents.	
Material	 de	 laboratori:	 balances,	 provetes	 i	 vasos	 de	
precipitats.	
Recursos:	 es	 treballa	al	 laboratori	 (o	a	un	 	espai	 semblant	que	
permeti	el	treball	col·laboratiu	i	disposi	del	material	requerit).	

Taula	5.	Planificació	de	la	tercera	sessió.	

	

Sessió	4	

Fase	del	cicle	 Exploració	d’idees	prèvies	‐	Construcció	de	nou	coneixement		

Objectius	 6,	8	i	9.	

Descripció	 Act.	 6/2‐	 La	 densitat	 (2ª	 part):	 Respecte	 l’activitat	 que	 es	
comença	a	 la	 sessió	anterior,	queda	pendent	 la	part	dels	gasos,	
que	es	té	previst	acabar	al	principi	d’aquesta	classe.		
c. Així,	pel	que	fa	als	GASOS,	els	alumnes	treballen	a	partir	de	
l’observació	 d’un	 globus	d’heli	 i	 d’un	 globus	d’aire.	 Cal	 que	
raonin,	doncs,	per	quin	motiu	creuen	que	un	s’enlaira	i	l’altre	
no.	

Finalment,	com	a	exercici	de	tancament,	es	torna	al	context	per	
tal	 que	 els	 alumnes	 defensin	 o	 rebutgin	 les	 opinions	 dels	 3	
personatges	inicials	(la	Fàtima,	el	Miguel	i	l’Abdul).		
	
Activitat	7‐	 La	 matèria.	 Després	 d’una	 breu	 introducció	 sobre	
què	entenem	per	matèria,	es	duen	a	terme	uns	exercicis	amb	els	
quals	els	alumnes	acaben	veient	que	tot	està	format	per	matèria	i	
que,	per	tant,	ells	mateixos	també	són	matèria.	
	
Activitat	8‐	Els	àtoms.	Presentem	als	alumnes	el	microscopi	més	



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

97	
 

potent	del	món:	un	microscopi	que	ens	permet	veure‐hi	 fins	 al	
més	petit	detall	 de	 tot	 el	 que	puguin	pensar.	A	 continuació,	 els	
fem	 dibuixar	 el	 que	 creuen	 que	 es	 pot	 veure	 a	 través	 d’aquest	
microscopi	 i,	 tenint	 en	 compte	 les	 idees	 prèvies,	 esperem	 que	
dibuixin	 tot	 de	 boles.	 Un	 cop	 es	 posen	 en	 comú	 els	 dibuixos,	
s’atribueix	el	nom	d’àtom	a	aquestes	boles	i	es	fa	la	reflexió	que	
TOT	 està	 fet	 d’àtoms	 (per	 exemple:	 cadira,	 cos,	 entrepà,	 aigua,	
aire,	etc.).		
Quan	 introduïm	 la	història	del	microscopi	més	potent	del	món,	
diem	als	alumnes	que	el		va	inventar	una	dona	amb	el	seu	equip.	
D’aquesta	manera	 podem	 fer	 èmfasi	 en	 aspectes	 de	 naturalesa	
de	 la	 ciència	 com	 que	 també	 hi	 ha	 dones	 científiques	 que	 es	
dediquen	 a	 la	 investigació	 i	 que	 en	 ciències	 és	 fonamental	 el	
treball	 en	 equip.	 Un	 cop	 hàgim	 posat	 nom	 als	 àtoms,	 diem	 als	
alumnes	 que	 aquesta	 història	 ens	 l’hem	 inventat	 i	 que	 aquest	
microscopi	no	existeix.	Així,	també	podem	treballar	amb	ells	que	
la	ciència	no	està	 tota	descoberta	 i	que	el	coneixement	científic	
està	subjecte	a	canvis.		
	
Activitat	9.	 Resum.	 Es	 fa	 una	 recapitulació	 de	 tot	 el	 que	 hem	
après	 en	 aquesta	 sessió.	 Esperem	que	 surtin	 els	 dos	 conceptes	
clau	següents:	

– Tot	és	matèria	
– Tot	està	fet	d’àtoms.	

	
Activitat	de	co‐avaluació.	

Gestió	d’aula	 Act.	6/2‐	(10’)	De	manera	conjunta	es	comenta	què	passa	amb	
els	 gasos.	 Per	 a	 realitzar	 aquesta	 2ª	 part	 de	 l’activitat	 6	 cal	
recuperar	 el	 Full	d’activitat	5	 i	6.	 Qui	 té	 raó?	La	densitat	 de	 la	
sessió	passada.	
	
Act.	7‐	(10’)	Després	d’una	breu	introducció	i	explicació	teòrica	
es	realitzen	preguntes	per	tal	que	els	alumnes	acabin	de	crear	la	
seva	pròpia	concepció	sobre	matèria	 i	que	aquesta	sigui	el	més	
ajustada	possible	a	la	concepció	real.	Com	que	no	es	tracta	d’un	
concepte	 fàcil	 ni	 intuïtiu,	 cal	 anar	 guiant	 molt	 el	 procés	 de	
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construcció	 de	 coneixement	 dels	 alumnes	 i	 anar	 introduint	
preguntes	 (com	 la	 de	 si	 l’aire	 és	matèria)	 que	 facin	 verbalitzar	
als	 alumnes	 la	 seva	opinió	 i,	 així,	poder	 corregir‐los	en	cas	que	
sigui	necessari.		
	
Act.	8‐	 (15’)	 El	 dibuix	 el	 fan	 individualment.	 La	 discussió	 es	 fa	
amb	tot	el	grup	classe.		
	
Act.	 9‐	 (10’)	 Entre	 tot	 el	 grup	 s’extreuen	 les	 idees	 clau	 de	 la	
classe.	El	professor	aprofita	per	presentar	el	context	d’aplicació	
(màgia	al	 laboratori),	 tot	generant	curiositat	 i	expectativa	entre	
l’alumnat.	
	
Activitat	 co‐avaluació	 (5’).	 Es	 duu	 a	 terme	 de	 la	 mateixa	
manera	que	a	la	sessió	anterior.	Mentrestant,	un	alumne	aprofita	
per	a	recollir	els	fulls	de	treball	de	tothom.	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Per	 tal	 de	 fer	 arribar	 el	 màxim	 d’alumnes	 possible	 als	

coneixements	 que	 es	 tracten	 a	 classe,	 cal	 que	 el	 professor	
vagi	 guiant	 l’aprenentatge	 i	marcant	 el	 ritme	 de	 realització	
de	 les	 activitats.	 És	 per	 això	 que	 primer	 deixa	 uns	 minuts	
perquè	 cada	 alumne	 es	 plantegi	 les	 preguntes	
individualment	i,	després,	de	manera	conjunta	tota	la	classe,	
es	comenten	les	respostes.	

 Les	activitats	es	comenten	conjuntament	per	 tal	de	 facilitar	
que	tots	els	alumnes	arribin	al	mateix	punt	de	coneixement.	

 S’utilitzen	imatges	per	modalitzar	la	teoria	atòmica.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 De	 la	 mateixa	 manera	 que	 a	 la	 sessió	 anterior,	
l’avaluació	té	en	compte	el	comportament	dels	alumnes	(a	través	
de	 la	 Pauta	 d’observació	 i	 de	 la	 Graella	 de	 co‐avaluació)	 i	 el	
treball	que	fan	els	alumnes	i	que	plasmen	als	fulls	de	treball	que	
els	entreguem.	
Regulació:	 La	 correcció	 conjunta	 de	 les	 preguntes	 permet	 que	
els	alumnes	puguin	valorar	el	que	saben. 

Materials	i	 Materials	didàctics:	
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recursos	 ‐	Full	d’activitat	5	i	6.	Qui	té	raó?	La	densitat	(vegeu	Annex).	
‐	Full	d’activitat	7.	La	matèria	(vegeu	Annex).	
‐	 Full	 d’activitat	 8.	El	microscopi	més	potent	del	món	(vegeu	
Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Materials	 fungibles:	 globus	 d’aire,	 globus	 d’heli	 i	 microscopi	
més	potent	del	món	(fet	amb	cartró)	

Taula	6.	Planificació	de	la	quarta	sessió.	

	

Sessió	5	

Fase	del	cicle	 Construcció	de	nou	coneixement.	

Objectius	 10,	11	i	12.	

Descripció	 Activitat	10.	 Àtoms	 en	 diferents	 estats	 de	 la	matèria.	 Fem	 als	
alumnes	 la	 següent	 pregunta:	 si	els	 sòlids,	 líquids,	 i	gasos	estan	
fets	d’àtoms,	com	és	que	tenen	propietats	tan	diferents?	Què	passa	

amb	els	seus	àtoms?	
– Sòlids:	 partícules	 força	 juntes	 i	 agafades	 amb	 enllaços	

forts	que	no	els	permeten	moure’s	
– Líquids:	 partícules	 més	 separades,	 amb	 enllaços	 més	

febles.	
– Gasos:	 partícules	 lliures	 que	 tendeixen	 a	 separar‐se	 i	 a	

ocupar	el	màxim	volum.	
D’aquesta	manera	 lliguem	diferents	conceptes:	àtoms,	estats	de	
la	matèria	i	densitat	(massa/volum).		
	
Activitat	 11.	 Analogia.	 Un	 cop	 hem	 arribat	 a	 aquestes	
conclusions,	 fem	 una	 activitat	 representant	 una	 analogia.	 En	
primer	lloc,	surten	3‐4	alumnes	que	representen	els	àtoms	d’un	
sòlid,	 de	manera	 que	 s’agafen	 del	 bracet	 i	 no	 es	 poden	moure	
gaire.	 En	 segon	 lloc,	 quan	 representen	 els	 àtoms	 d’un	 líquid,	
s’agafen	de	 les	mans	 i	 ja	 es	poden	moure	més.	 Per	últim,	 quan	
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siguin	gasos,	 es	poden	deixar	 anar	de	 les	mans	 i	 poden	ocupar	
tot	 el	 volum	 de	 l’aula	 que	 vulguin.	 Mentre	 alguns	 alumnes	
representen	 aquesta	 activitat	 davant	 de	 tothom,	 els	 altres	
escriuen	 (al	 Full	 d’activitat	 11)	 el	 que	 fan	 els	 seus	 companys	
quan	són	àtoms	dels	diferents	estats.	
	
Activitat	 12‐	 Canvis	 d’estat.	 A	 partir	 d’un	 vídeo	 que	
visualitzarem	 amb	 el	 projector	 (4	min),	 han	 de	 posar	 nom	 als	
processos	de	canvi	d’estat	a	sobre	les	fletxes	d’un	diagrama	amb	
els	tres	estats	de	la	matèria.	El	vídeo	a	visualitzar	és	el	següent:	
https://www.youtube.com/watch?v=0eQTCjRn9s8		
	
Activitat	 13‐	 Analogia.	 Recuperem	 l’analogia	 feta	 pels	 tres	
alumnes	 a	 l’exercici	 11	 i,	 després	 de	 recordar	 com	 estaven	 els	
àtoms	als	 sòlids,	 líquids	 i	 gasos,	 fem	que	representin	els	canvis	
d’estat.	Podem	fer	que	diguin	ells	mateixos	els	noms	dels	canvis	
d’estat	 perquè	 els	 seus	 companys	 ho	 escenifiquin.	 Sigui	 com	
sigui,	 cal	 que	 acabin	 relacionant	 que,	 a	 més	 temperatura,	 més	
moviment	 de	 les	 molècules	 i,	 per	 tant,	 més	 volum.	 Aquesta	
relació	és	imprescindible	per	a	la	realització	de	la	sessió	següent	
(en	la	qual	es	treballa	amb	el	context	d’aplicació	de	la	màgia!).	
	
Activitat	co‐avaluació.	

Gestió	d’aula	 Act.	 10‐	 (10’)	 	 Resolució	 de	 la	 fitxa	 individualment.	 Que	 s’ho	
complementin	en	parelles	i	ho	verifiquem	entre	tots.		
	
Act.	11‐	 (10’)	 Escenificació	 en	 grups	 de	 3	 persones	 davant	 de	
tota	la	classe.	
	
Act.	 12‐	 (15’)	 Resolució	 de	 la	 fitxa	 individualment.	 Que	 s’ho	
complementin	en	parelles	i	ho	verifiquem	entre	tots.	
	
Act.	13‐	 (10’)	Escenificació	 en	 grups	 de	 3	 persones	 davant	 de	
tota	la	classe.	
	
Activitat	co‐avaluació	(5’)	
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Atenció	a	la	

diversitat	
 A	l’activitat	12	els	alumnes	han	d’extreure	la	informació	d’un	

vídeo	 on	 es	 mostren	 els	 canvis	 d’estat	 utilitzant	 diferents	
inputs:	a	través	d’imatges,	per	escrit	i	auditivament.		

 A	 les	 activitats	11	 i	 13	es	duu	a	 terme	 l’escenificació	d’una	
analogia	per	treballar	(de	manera	pràctica	i	visual)	els	canvis	
d’estat.	Per	aquells	alumnes	que	tenen	més	dificultats	amb	el	
llenguatge,	 en	 aquesta	 activitat	 no	 és	 que	 s’arribi	 a	
prescindir	 absolutament	 del	 llenguatge	 però	 sí	 que	 és	 cert	
que	 aquest	 passa	 a	 estar	 en	 segon	 pla,	 ja	 que	 és	 la	
representació	teatral	el	que	pren	més	importància.	Amb	tot,	
sí	 que	 s’utilitza	 el	 llenguatge	 per	 especificar	 i	 aclarir	 el	
fenomen	que	es	vol	representar.		

 Cal	 anar	 guiant	 la	 realització	 de	 les	 diferents	 activitats	 de	
manera	molt	clara	durant	la	classe,	intentant,	en	tot	moment,	
que	tothom	tingui	quelcom	a	fer.	Per	exemple,	són	només	un	
grup	de	3‐4	alumnes	qui	representen	l’analogia	davant	de	la	
resta;	en	aquest	cas,	els	altres	també	estan	enfeinats	anotant	
com	veuen	que	estan	actuant	els	seus	companys.		

 Les	activitats	es	comenten	conjuntament	per	 tal	de	 facilitar	
que	 tots	 els	 alumnes	 arribin	 a	 les	 idees	 clau	 sobre	 ciència	
que	es	volen	transmetre.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 Es	 continua	 avaluant	 el	 treball	 que	 fan	 els	 alumnes	
durant	 la	classe	 i	el	comportament	(amb	la	Pauta	d’observació	 i	
la	Graella	de	co‐avaluació).		
Regulació:	La	 correcció	 conjunta	 dels	 exercicis	 permet	que	 els	
alumnes	 valorin	 en	 quin	 punt	 del	 procés	 d’aprenentatge	 es	
troben.	A	més,	constantment	es	tracten	conceptes	de	les	sessions	
passades	 i	 es	 relacionen	 amb	 els	 nous,	 de	 manera	 que	 els	
alumnes	 també	 prenen	 consciència	 del	 que	 s’ha	 treballat	 i	 del	
que	ells	han	assimilat.	

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	

‐	 Full	 d’activitat	 10.	 Què	 passa	 amb	 els	 àtoms	 dels	 sòlids,	
líquids	i	gasos?	(vegeu	Annex).		

‐	 Full	 d’activitat	 11.	Representació	dels	estats	de	 la	matèria!	
(vegeu	Annex).	
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‐	 Full	 d’activitat	 12.	De	sòlid	a	líquid...	i	de	líquid	a...?	 (vegeu	
Annex).	

‐	Full	d’activitat	13.	Representació	dels	canvis	d’estat!	 (vegeu	
Annex).	

‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Recursos:	aula	amb	projector	i	amb	altaveus.		

Taula	7.	Planificació	de	la	cinquena	sessió.	
	

Sessió	6	–	Laboratori	(hora	B)	

Fase	del	cicle	 Estructuració	dels	coneixements	i	aplicació	

Objectius	 13	

Descripció	 Activitat	14‐	Màgia.	Abans	de	començar	la	classe	es	fa	una	breu	
explicació	del	funcionament	de	la	sessió	i	s’introdueix	el	context	
de	la	màgia.	Se’ls	explica	que	a	continuació	es	faran	una	mena	de	
trucs	 de	 màgia	 que	 ells	 hauran	 de	 desmentir	 explicant	 el	 truc	
amb	idees	basades	en	conceptes	científics.		
Es	 tenen	 preparats	 un	 total	 de	 5	 experiments	 (o	 trucs),	 de	
manera	que	es	faran	tants	com	temps	disponible	hi	hagi.		

Prèviament	a	la	realització	dels	experiments,	cal	que	els	alumnes	
resolguin	aquestes	preguntes:	

– Què	farem	a	l’experiment?	
– Què	pensem	que	passarà?	Per	què	creieu	que	passarà	això?	

Posteriorment	 a	 la	 seva	 realització,	 cal	 que	 responguin	 les	
preguntes	següents:	

– Què	ha	passat?	Per	què?	

És	 en	 aquest	 últim	 apartat	 on	 s’expliciten	 les	 idees	 clau	 o	
conclusions	que	es	poden	extreure	de	l’experiència.	És	així	com	
s’ajuda	 als	 alumnes	 a	 fer	 l’estructuració	 dels	 coneixements	
apresos	a	les	sessions	posteriors.	

Un	cop	completada	la	fitxa	d’un	experiment	i,	per	tant,	desmentit	
el	truc	de	màgia,	es	passa	a	l’experiment	següent.		
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Els	experiments	a	realitzar	són	aquests:		
1. Tenim	una	pilota	de	ping‐pong	abonyegada	 i	 la	posem	en	

aigua	calenta.	Què	li	passarà	a	la	pilota?	
El	 que	 esperem	 veure,	 doncs,	 és	 que	 la	 pilota	 recuperi	 la	
seva	 forma	 original,	 és	 a	 dir,	 sense	 el	 bony.	 Cal	 que	 els	
alumnes	expliquin	que	això	passa	perquè,	en	augmentar	la	
temperatura,	 els	 àtoms	 d’aire	 de	 dins	 de	 la	 pilota	 tenen	
tendència	a	ocupar	més	volum	i,	així,	fan	tornar	la	pilota	a	
la	seva	forma	normal.	

2. Es	 disposa	 d’una	 peixera	 plena	 d’aigua	 a	 temperatura	
ambient.	 A	 dins	 hi	 ha	 una	 ampolla	 transparent	 d’aigua	
calenta	(tenyida	de	vermell)	i	una	d’aigua	freda	(tenyida	de	
blau).	 Quan	 les	 obrim	 cap	 a	 on	 anirà	 l’aigua	 de	 les	 dues	
ampolles:	amunt	o	avall?	
Els	 alumnes	 han	 de	 deduir	 que	 l’aigua	 calenta,	 que	 té	
menys	 densitat,	 tendeix	 a	 anar	 cap	 amunt,	 mentre	 que	
l’aigua	freda,	de	més	densitat,	tendeix	a	baixar.		

3. Tenim	 una	 peixera	 plena	 d’aigua	 dins	 la	 qual	 ens	 volem	
servir	una	coca‐cola	molt	freda.	Serà	possible?	
La	intenció	és	abocar	la	coca‐cola	des	de	la	llauna	fins	a	un	
got	situat	al	fons	de	la	peixera.	Els	alumnes	han	d’entendre	
que	 la	 coca‐cola	 freda	 té	 més	 densitat	 que	 l’aigua	 a	
temperatura	ambient,	de	manera	que	tendirà	a	baixar.		

4. Escalfem	l’aire	de	dins	d’un	got.	Hi	posem	un	globus	inflat	a	
sobre	 (tapant	el	got)	 i	 refredem	el	got	per	 fora	 (amb	gel).	
Què	passarà	quan	aixequem	el	globus?	Se	separarà	del	got?	
La	 idea	 és	 que	 el	 got	 no	 se	 separa	 del	 globus,	 sinó	 que	
s’eleva	 quan	 fem	 pujar	 el	 globus	 amb	 la	 mà.	 Aquest	
fenomen	 s’esdevé	 perquè	 en	 refredar‐se	 les	 molècules	
d’aire	de	dins	del	got	tendeixen	a	ocupar	menys	volum,	de	
manera	que	atrapen	fortament	el	globus.		

5. Tenim	dos	vasos:	un	amb	aigua	calenta	 i	 l’altre	amb	aigua	
freda.	En	tirar	una	gota	de	tint	a	cadascun	dels	gots,	veiem	
que	 no	 s’escampa	 de	 la	 mateixa	 manera	 en	 l’un	 que	 en	
l’altre.	En	quin	s’escampa	més	de	pressa?		
Els	alumnes	han	de	deduir	que	al	got	amb	aigua	calenta	els	
àtoms	mouen	amb	més	velocitat,	de	manera	que	el	 tint	es	
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barrejarà	més	ràpid	en	aquetst	cas.	 
https://www.youtube.com/watch?v=KmS_hPErTBE	
	

Activitat	co‐avaluació.		

Gestió	d’aula	 Aquesta	 sessió	 es	 duu	 a	 terme	 al	 laboratori,	 tot	 aprofitant	 les	
hores	 B,	 en	 què	 hi	 ha	menys	 alumnes	 i	 es	 pot	 treballar	millor	
amb	experiències	pràctiques.	
L’activitat	es	desenvolupa	de	la	següent	manera:	
	
Act.	14‐	(5’)	Breu	introducció	inicial	de	com	anirà	la	sessió.	
Tot	i	que	es	preveu	fer	entre	3	i	4	experiments,	es	duran	a	terme	
els	que	siguin	possibles	segons	el	ritme	de	treball	dels	alumnes.	
Cadascun	dels	experiments	es	gestiona	de	la	manera	següent:		

– (2’)	 Explicació	 de	 l’experiment	 a	 realitzar	 per	 part	 del	
professor.	

– (5’)	Fer	prediccions	en	parelles.	
– (3’)	Realització	de	 l’experiment	pel	 professor,	 juntament	

amb	alumnes	voluntaris.	
– (10’)	Raonament	científic	del	fenomen	“màgic”	observat	i	

explicitació	de	la	idea	científica	clau	que	el	fonamenta.	

El	temps	dedicat	a	cada	apartat	és	molt	aproximat,	però,	com	que	
es	tracta	d’una	pràctica	força	flexible	en	 la	que	són	els	alumnes	
qui	determinen	el	ritme	de	treball,	ja	es	té	en	compte	que	pot	ser	
que	hi	hagi	variacions	pel	que	fa	a	la	temporització	cadascun	dels	
truc.		

L’ordre	de	realització	dels	experiments	essencialment	dependrà	
de	dos	factors:	1)	 la	motivació	i	 la	demanda	de	l’alumnat	i	2)	el	
grau	 de	 dificultat	 dels	 experiments	 en	 relació	 al	 nivell	 de	
coneixements	 amb	 què	 considerem	 que	 el	 grup	 ha	 arribat	 a	
aquesta	sessió.	

Cada	alumne	té	el	seu	full	de	preguntes	que	també	pot	respondre	
amb	l’ajuda	dels	companys.		
Activitat	co‐avaluació	(5’).	

Atenció	a	la	  Per	 tal	 d’assegurar‐nos	 que	 tota	 la	 classe	 segueix	 els	
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diversitat	 raonaments	 que	 pretenen	 explicar	 cadascun	 dels	 “trucs	 de	
màgia”,	 s’aniran	 realitzant	els	 experiments	al	mateix	 temps	
que	s’aniran	responent	les	preguntes.		

 Es	 fan	 grups	 de	 treball	 al	 laboratori	 que	 són	 heterogenis	 i	
que	pretenen	afavorir	la	inclusió	i	l’aprenentatge	de	tots	els	
alumnes.	

 El	desenvolupament	d’activitats	manipulatives	al	 laboratori	
pretén	 que	 els	 alumnes	 estructurin	 els	 coneixements	 i	 que	
apliquin	allò	que	han	après	a	altres	situacions	(és	a	dir,	que	
facin	una	transferència	de	coneixements).	D’aquesta	manera,	
els	 alumnes	 troben	 una	 significativitat	 al	 que	 aprenen	 i	 se	
senten	 entusiasmats	 per	 seguir	 aprenent.	 Aquesta	 manera	
d’aprendre	 inclou	 la	 diversitat	 de	 gustos	 de	 l’alumnat	 que,	
per	molt	que	no	se	senti	atret	per	la	ciència,	no	pot	negar	que	
sigui	interessant.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	Es	 continua	 avaluant	 el	 treball	 que	 fan	 els	 alumnes	
durant	 la	classe	 i	el	comportament	(amb	la	Pauta	d’observació	 i	
la	Graella	de	co‐avaluació).		
Regulació:	El	 context	de	 la	màgia	crea	una	situació	d’aplicació,	
en	què	els	alumnes	han	d’expressar	tot	allò	que	han	après	amb	
anterioritat.	 És	 per	 això	 que	 aquesta	 sessió	 permet	 que	 els	
alumnes	prenguin	consciència	del	que	han	après	fins	al	moment	
i,	 també,	 dels	 fenòmens	 del	 món	 real	 que	 poden	 arribar	 a	
comprendre	 gràcies	 a	 l’adquisició	 (i	 a	 la	 posada	 en	 pràctica)	
d’aquests	coneixements.	

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	

‐	Full	d’activitat	14.	És	màgia?	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Material	fungible:	una	pilota	de	ping‐pong,	vasos	de	precipitats,	
aigua	 calenta,	 termo,	 plaques	 d’escalfament,	 tint	 vermell,	 tint	
blau,	 aigua	 freda,	 dues	 coca‐coles	 fredes,	 una	 peixera,	 dues	
ampolles	transparents.	
Recursos:	La	sessió	es	realitza	al	laboratori.	
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Taula	8.	Planificació	de	la	sisena	sessió.	
	

Sessió	7	

Fase	del	cicle	 Aplicació.	

Objectius	 13.	

Descripció	 Activitat	 	15‐	 Transferència	 del	 coneixement.	 Per	 parelles	 els	
repartim	imatges	de	fets	quotidians	o	reals	on	actuen	fenòmens	
de	 canvis	 d’estat	 de	 la	 matèria	 i	 de	 canvis	 de	 densitat.	 Amb	
l’ajuda	d’unes	preguntes,	els	alumnes	han	d’analitzar	el	cas	que	
els	 ha	 tocat,	 de	 manera	 que	 puguin	 explicar	 científicament	 el	
fenomen	que	observen.	Així,	 cal	que	utilitzin	els	 conceptes	clau	
sobre	 ciència	 i	 el	 vocabulari	 científic	 adequat	 que	 s’ha	 estat	
treballant	durant	les	classes	anteriors.		

Els	casos	amb	què	treballen	els	alumnes	són	els	següents:	
1. Un	globus	aerostàtic.	
2. El	fum	del	tabac.	
3. Una	beguda	amb	gel.	
4. Una	ampolla	que	explota	al	congelador.	
5. Una	persona	eixugant‐se	els	cabells	amb	l’assecador.	

Un	cop	han	analitzat	el	cas,	s’ajunten	les	parelles	que	treballen	el	
mateix	fenomen,	de	manera	que	es	formen	grups	de	4	persones.	
En	 aquest	 moment,	 les	 parelles	 s’intercanvien	 informació	 i	 es	
complementen	les	respostes	a	les	quals	han	arribat.		

Finalment,	per	sorteig,	una	de	les	dues	parelles	de	cada	grup	de	4	
surt	 davant	 la	 classe	 a	 exposar	 oralment	 l’explicació	 científica	
que	justifica	el	fenomen	analitzat.		

La	 resta	d’alumnes,	 que	 estan	d’oients,	 completen	una	 taula	 en	
què	es	pregunta	en	què	consisteix	cada	cas	i	per	què	s’esdevé	de	
la	manera	que	ho	fa.	

Gestió	d’aula	 Act.	 15‐	 Aquesta	 activitat	 pretén	 aconseguir	 una	 gestió	 força	
autònoma	de	la	feina	a	fer	per	part	dels	alumnes.		
(3’)	La	professora	explica	quin	serà	el	funcionament	de	la	sessió.		
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(12’)	 Els	 alumnes	 treballen	 per	 parelles	 i	 seguint	 el	 Full	
d’activitat	15.	 A	més,	 la	 professora,	 que	 estarà	 rondant	 per	 les	
diferents	taules,	també	els	pot	ajudar	quan	ho	necessitin.		
(5’)	Les	parelles	s’ajunten	segons	el	cas	que	treballen,	de	manera	
que	es	fan	grups	de	4.		
(25’)	Explicació	oral	d’una	de	les	parelles	del	grup	de	4	(escollits	
a	 cara	 o	 creu).	 Escolta	 activa	 i	 anotacions	 dels	 temes	 més	
rellevants	per	part	dels	alumnes	oients.	
	

Activitat	de	co‐avaluació.	(5’).	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Les	 parelles	 es	 faran	 prèviament	 a	 la	 sessió	 segons	 les	

afinitats	i	les	capacitats	de	cada	alumne.		
 En	ser	una	sessió	que	 implica	al	màxim	el	 treball	autònom,	

cal	 supervisar	 constantment	 la	 feina	dels	 alumnes.	Així,	 cal	
que	 la	professora	estigui	voltant	per	 l’aula	atenent	dubtes	 i	
ajudant	aquells	alumnes	que	tenen	més	dificultats	o	que	són	
menys	autònoms.		

 Les	preguntes	del	Full	d’activitat	15	guien	 força	 la	resolució	
de	 cada	 cas	 i	 l’explicació	 final	 del	 concepte	 científic	 que	
s’amaga	al	darrere	de	cada	fenomen.		

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 Com	 a	 les	 sessions	 anteriors,	 s’avalua	 el	
comportament	dels	alumnes	en	base	a	la	Pauta	d’observació	i	a	la	
Graella	de	co‐avaluació.		
A	més,	s’avalua	el	treball	en	equip	i	la	exposició	oral	amb	un	10%	
respecte	 la	 nota	 total	 de	 la	 unitat	 didàctica.	 Amb	 aquesta	
finalitat,	s’ha	elaborat	una	rúbrica	d’avaluació	(vegeu	Annex).	
Regulació:	 es	 duu	 a	 terme	 una	 activitat	 d’aplicació	 en	 què	 els	
alumnes	han	de	posar	en	pràctica	tot	el	que	han	après	durant	les	
sessions	passades.		

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	

‐	Full	d’activitat	15.	Sabem	com	funciona!	(vegeu	Annex).	
‐	Imatges	en	base	a	les	quals	els	alumnes	hauran	d’explicar	el	
que	han	treballat	prèviament.		
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
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‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	
‐	Rúbrica	d’avaluació	(vegeu	Annex).	

Recursos:	Aula	amb	projector.		

Taula	9.	Planificació	de	la	setena	sessió.	
	

Sessió	8	

Fase	del	cicle	 Idees	prèvies	i	construcció	del	coneixement	

Objectius	 2,	3,	14,	15	i	18.	

Descripció	 Activitat	 16‐	 Mapa	 conceptual.	 Es	 tracta	 d’una	 activitat	 que	
ajuda	els	alumnes	a	connectar	tots	els	conceptes	treballats	fins	al	
moment.	 Cal	 que	 completin	 el	mapa	 conceptual	 que	 els	 donem	
amb	les	paraules	que	hi	falten,	de	manera	que,	finalment,	quedin	
ben	establertes	les	relacions	entre	els	canvis	d’estat,		la	densitat,	
la	 temperatura	 i	 la	 teoria	 atòmica.	D’entrada,	 no	 els	 donem	 les	
paraules	 que	 falten,	 però	 si	 veiem	 que	 els	 costa	 deduir‐les	 les	
apuntem	 a	 la	 pissarra.	 Per	 últim,	 han	 d’escriure	 3‐4	 frases	
extretes	del	mapa	conceptual	tot	interpretant‐lo.	
	
Activitat	 17‐	 Els	 materials.	 Recuperant	 el	 personatge	 de	 la	
Fàtima	(que	ja	apareixia	al	context	del	Nàufrag)	ens	endinsem	en	
el	 caos	 que	 caracteritza	 la	 seva	 habitació.	 Així,	 mostrant	 als	
alumnes	 una	 sèrie	 d’objectes	 que	 es	 troben	 desordenats	 per	
l’habitació	de	la	Fàtima,	es	pretén	que	aquests	l’ajudin	a	ordenar‐
los	 havent	 establert,	 prèviament	 un	 sistema	 de	 classificació.	
Entre	 tots	 fan	 diferents	 propostes	 de	 com	 ordenar	 aquests	
objectes,	 però	 cal	 que	 acabin	 arribant	 a	 l’ordenació	 segons	 els	
materials	que	els	formen.		

Un	 cop	 ordenats	 els	 trastos	 de	 la	 Fàtima,	 es	 fa	 una	 breu	
explicació	 sobre	 els	 materials	 i	 es	 mostren	 (visualment,	 amb	
fotografies)	uns	quants	exemples	sobre	plàstics,	 fustes,	metalls,	
tèxtils	i	vidres.	

A	continuació,	es	fa	veure	als	alumnes	que,	majoritàriament,	els	
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objectes	estan	formats	per	més	d’un	material,	de	manera	que	els	
fem	analitzar	un	cotxe	(per	dins	i	per	fora)	per	tal	que	destaquin	
tots	els	materials	que	hi	observen.		

Per	últim,	cal	que	omplin	una	taula	amb	tres	objectes	que	tinguin	
a	 casa	 de	 cadascun	 dels	 5	 tipus	 de	 materials	 (plàstic,	 fusta,	
metall,	tèxtil	i	vidre).	Els	alumnes	que	vagin	més	ràpid	poden	fer	
una	cerca	a	Internet	per	trobar	més	objectes	de	cada	material.	

Gestió	d’aula	 Act.	16‐	 (15’)	 Individualment,	 completen	 el	mapa	 conceptual	 i	
escriuen	 3‐4	 frases.	 La	 realització	 d’aquesta	 activitat	 és	
individual	per	tal	que	cada	alumne	pugui	enfrontar‐se	al	que	sap	
i	 al	 que	 no	 sap	 sense	 influència	 dels	 companys.	 Per	 tal	 que	
nosaltres	 puguem	 conèixer	 en	 quin	 punt	 del	 coneixement	 es	
troben	 els	 alumnes,	 no	 corregim	 aquesta	 activitat	 a	 classe	 sinó	
que	ens	l’enduem	i	la	retornem	corregida	a	la	classe	següent.	
Act.	17‐	La	sessió	es	gestiona	de	la	manera	següent:	
(3’)	 Es	 llegeix	 conjuntament	 el	 cas	 de	 la	 Fàtima	 i	 es	 donen	
indicacions	als	alumnes	sobre	el	que	han	de	fer.	
(12’)	 Els	 alumnes	 pensen	 de	 manera	 individual	 com	 poden	
ordenar	 els	 objectes	 i,	 després,	 ho	 comenten	 per	 parelles.	 A	
continuació,	 conjuntament,	 establim	que	 els	 objectes	 s’ordenen	
segons	 el	 material	 del	 qual	 estan	 fets.	 Novament	 de	 manera	
individual,	els	alumnes	classifiquen	els	objectes	de	la	Fàtima	a	la	
taula.		
(5’)	 Es	 fa	 una	 breu	 explicació	 teòrica	 sobre	 els	 materials	 i	 es	
comenten	 una	 sèrie	 d’exemples,	 les	 imatges	 dels	 quals	 poden	
observar	 els	 alumnes	 al	 Full	 d’activitat	 16.	 Es	 projecten	 a	 la	
pissarra	els	exemples	per	poder‐los	comentar	col·lectivament.	
(10’)	Els	alumnes	 fan,	 individualment,	 l’exercici	d’identificar	els	
diferents	materials	presents	en	un	sol	objecte.	A	continuació,	ho	
comenten	per	parelles.		
(5’)	 Individualment,	 els	 alumnes	 omplen	 la	 taula	 amb	 els	
objectes	que	tenen	a	la	seva	habitació.	
Activitat	de	co‐avaluació.	(5’).	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Com	que	es	tracta	d’alumnes	amb	problemes	de	comprensió	

oral	i	escrita	es	fa	molt	de	reforç	amb	imatges.	Per	exemple,	
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quan	 es	 treballa	 amb	 els	 objectes	 que	 té	 la	 Fàtima	
desordenats	 a	 la	 seva	 habitació,	 quan	 es	 posen	 exemples	
sobre	els	diferents	materials	o	quan	han	d’analitzar	un	cotxe.	

 Per	aquells	alumnes	que	van	més	de	pressa,	a	l’exercici	final	
se’ls	 proposa	 que	 facin	 una	 cerca	 a	 Internet	 sobre	 més	
objectes	de	cadascun	dels	materials	amb	què	es	treballa.		

 Cal	 anar	 guiant	 de	 manera	 molt	 clara	 les	 activitats	 que	 es	
duen	a	terme	durant	la	classe.		

 Les	activitats	es	comenten	conjuntament	per	 tal	de	 facilitar	
que	tots	els	alumnes	arribin	al	mateix	punt	de	coneixement.			

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	La	participació	i	el	comportament	es	valoren	a	través	
de	 la	 Pauta	d’observació	 i	 de	 la	Graella	de	co‐avaluació.	 A	 més,	
tota	la	feina	que	fan	a	classe	s’avalua	dins	del	dossier	que	hauran	
d’entregar	en	finalitzar	la	unitat	didàctica.	
Regulació:	L’activitat	16	és	una	activitat	de	regulació	que	es	fa	a	
la	 meitat	 de	 la	 unitat	 didàctica	 perquè	 els	 alumnes	 puguin	
valorar	el	seu	propi	procés	d’aprenentatge.	
A	 l’activitat	 17,	 el	 sistema	 de	 treball	 (1r)	 individual,	 (2n)	 per	
parelles	 i	 (3r)	 col·lectiu	 permet	 que	 siguin	 els	 alumnes	 qui,	 en	
primer	 lloc,	 posin	 en	 pràctica	 la	 seva	 capacitat	 cognitiva	 i	 els	
seus	coneixements;	en	segon	 lloc,	 	 s’esdevingui	un	enriquiment	
d’idees	 amb	 el	 company	 i,	 per	 últim,	 el	 comentari	 global	
contribueixi	 a	 la	 construcció	 del	 propi	 coneixement	 (fet	 que	
implica	 la	 correcció	 dels	 errors	 comesos	 durant	 el	 treball	
individual	 o	 per	 parelles	 i	 la	 posterior	 construcció	 de	 noves	
bastides).		

Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	

‐	Full	d’activitat	16.	Mapa	conceptual	(vegeu	Annex).	
‐	Full	d’activitat	17.	Ordena	l’habitació!	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Recursos:	una	aula	amb	projector.	

Taula	10.	Planificació	de	la	vuitena	sessió.	
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Sessió	9	–	Laboratori	(hora	B)	

Fase	del	cicle	 Estructuració	dels	coneixements	i	aplicació.	

Objectius	 2	i	13.	

Descripció	 Activitat	18‐	La	densitat	com	a	propietat	dels	materials.	A	partir	
d’un	nou	context	es	desenvolupa	una	pràctica	en	què	es	reforça	
la	 idea	 que	 la	 densitat	 és	 una	 propietat	 característica	 dels	
materials.	En	aquest	nou	context	es	parla	del	Miguel	(que	havia	
sortit	ja	al	context	de	Nàufrag)	i	de	la	mort	de	la	seva	tia	(la	tia	
Àgata).	Ella	li	deixa	la	coberteria	de	plata	d’herència	però	ell	vol	
comprovar	 que	 realment	 sigui	 de	 plata.	 Els	 alumnes	 ajuden	 al	
Miguel	a	 fer	aquesta	comprovació.	Per	això,	 tenen	4	culleres	de	
diferents	materials	(2	de	metall,	1	de	fusta,	1	de	plàstic).	El	que	
han	 de	 fer	 és	 calcular	 la	 densitat	 utilitzant	mètodes	 indirectes	
per	a	mesurar	el	volum	d’un	sòlid	irregular.	Abans	de	començar,	
però,	els	expliquem	el	cas	d’Arquímedes:	

Un	cas	curiós:	el	principi	d’Arquímedes:	 s’explica	el	cas	
d’Arquímedes	i	de	com	va	arribar	a	postular	el	principi	que	
porta	 el	 seu	 nom	 (història	 de	 la	 corona	 d’or	 i	 de	 la	
banyera).	 S’explica	 a	 mode	 anecdòtic	 amb	 la	 finalitat	 de:	
captar‐los	 l’atenció,	 treballar	 naturalesa	 de	 la	 ciència	 tot	
explicant	 part	 d’història,	 ajudar‐los	 a	 deduir	 com	 poden	
calcular	 el	 volum	 de	 la	 cullera	 (càlcul	 de	 volums	 per	
mètodes	indirectes),	etc.	

Tot	 seguit,	 doncs,	 es	 va	 guiant	 els	 alumnes	 perquè	 acabin	
deduint	 la	 manera	 de	 calcular	 la	 densitat	 de	 les	 diferents	
culleres.	Contínuament	es	va	combinant	 l’aprenentatge	de	nous	
conceptes	 (com	 la	 mesura	 indirecta	 de	 volums)	 amb	
l’estructuració	 de	 conceptes	 ja	 apresos	 (com	 la	 fórmula	 de	 la	
densitat	 o	 el	 càlcul	 de	 la	 massa	 d’un	 objecte)	 i	 amb	 el	 reforç	
d’altres	coneixements	clau	(com	que	la	densitat	és	una	propietat	
que	caracteritza	els	materials).	

A	 més,	 la	 pràctica	 es	 realitza	 amb	 un	 enfocament	 totalment	
indagatiu,	 de	 manera	 que	 s’aprofita	 per	 treballar	 amb	 els	
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alumnes	 el	 disseny	 experimental:	 plantejament	 d’una	 pregunta	
de	 recerca,	 elaboració	 d’hipòtesis,	 presa	 de	 dades,	 anàlisi	 de	
resultats,	posada	en	comú	i	discussió.		

La	discussió	també	es	duu	a	terme	en	base	a	unes	preguntes	que,	
novament,	 contribueixen	 en	 l’estructuració	 (i	 el	 reforç)	 dels	
conceptes.		
	
Activitat	de	co‐avaluació.		

Gestió	d’aula		 Act.	18‐	La	pràctica	es	duu	a	terme	en	hores	B,	de	manera	que	es	
realitza	amb	la	meitat	del	grup.	Durant	tota	l’hora	es	treballa	en	
grups	 (prèviament	 dissenyats)	 de	 3‐4	 alumnes.	 Cadascun	 dels	
grups	treballa	amb	un	cullera	d’un	material	diferent.	Així,	es	van	
alternant	 les	 estones	 de	 treball	 conjunt	 (durant	 les	 quals	 es	
discuteixen	temes	rellevants	entre	tota	la	classe)	amb	les	estones	
de	 treball	 en	 petit	 grup	 (durant	 les	 quals	 cada	 grup	 treballa	
seguint	 el	 mateix	 procediment	 però	 analitzant	 una	 cullera	
diferent).	 Per	 últim,	 es	 posen	 en	 comú	 els	 resultats	 i	 es	 fa	 una	
discussió	conjunta.	La	temporalització	és	la	següent:	
(5’)	Explicació	del	context	tots	junts.	
(10’)	Resposta	de	les	primeres	preguntes	entre	tots.	Es	deixa	un	
temps	a	cada	grup	perquè	pensi	les	respostes.		
(5)	Lectura	del	cas	d’Arquímedes	entre	tots.	
(15’)	 Comentari	 del	 quadre	 sobre	 el	 disseny	 experimental	 i	
realització	de	la	pràctica.	Cada	grup	de	3‐4	alumnes	mesura	de	la	
densitat	 de	 la	 seva	 cullera	 i	 posem	 els	 resultats	 en	 comú	 a	 la	
pissarra.	
(10’)	Posada	en	comú	dels	resultats	i	comentari	de	les	preguntes	
finals.	
Activitat	de	co‐avaluació.	(5’).	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Aquesta	 sessió	 contribueix	 a	 la	 (re)estructuració	 de	

coneixements,	ja	que	es	tornen	a	veure	molts	conceptes	que	
havien	 aparegut	 a	 les	 sessions	 anteriors.	 Així,	 en	 aquesta	
penúltima	sessió	abans	de	 l’examen,	es	treballen	molts	dels	
continguts	 tractats	 amb	 anterioritat	 però,	 sobretot,	 es	
reforça	la	seva	interrelació.	
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 Els	grups	de	 treball	que	es	 fan	són	heterogenis,	és	a	dir,	es	
barregen	 els	 nois	 amb	 les	 noies	 i	 els	 alumnes	 del	 grup	 –	
classe	 amb	 els	 de	 la	 USEE.	 D’aquesta	 manera,	 es	 pretén	
afavorir	la	inclusió	i	l’aprenentatge	de	tots	els	alumnes.	

 Les	 passes	 a	 seguir	 es	 transmeten	 als	 alumnes	 de	 manera	
escrita	 (Full	 d’activitat	 18),	 però,	 constantment,	 es	 donen	
indicacions	orals.		

 Per	tal	d’assegurar‐nos	que	tota	la	classe	segueix	el	fil	de	les	
argumentacions,	 anem	 fent	 els	 experiments	 alhora	 i	 els	
anem	comentant	(tant	la	seva	predicció	com	el	seu	resultat)	
de	manera	conjunta.	

 A	causa	de	la	baixa	autonomia	dels	alumnes,	cal	anar	guiant	
molt	el	disseny	experimental.	És	per	això	que	algunes	dades	
(com	els	materials	o	el	procediment)	 ja	els	 les	donem.	Amb	
tot,	sí	que	són	ells	qui	han	de	plantejar‐se	una	pregunta,	fer	
una	predicció	i	analitzar	i	discutir	els	resultats.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 Es	 continua	 avaluant	 el	 treball	 dels	 alumnes	
mitjançant	 la	 correcció	 dels	 fulls	 d’activitats	 (40%	 de	 la	 nota	
final)	i	el	seu	comportament	(20%	de	la	nota	final).	
Regulació:	A	 falta	 de	 poques	 sessions	 per	 a	 l’examen,	 aquesta	
pràctica	ajuda	que	els	alumnes	posin	de	manifest	els	dubtes	que	
encara	 tenen	sobre	certs	 conceptes	 teòrics.	Per	altra	banda,	els	
ajuda	a	reforçar	els	que	ja	han	assolit	i	a	posar‐los	en	pràctica	al	
laboratori	per	a	resoldre	un	cas.	

Materials	i	

recursos	
Materials	didàctics:	

‐	Full	d’activitat	18.	L’herència	de	tia	Àgata	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Materials	 fungibles:	 culleres	 de	 plata,	 d’acer,	 de	 plàstic	 i	 de	
fusta;	vasos	de	precipitats,	provetes,	balança,	aigua.		
Recursos:	la	sessió	es	desenvolupa	al	laboratori.	

Taula	11.	Planificació	de	la	novena	sessió.	
	



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

114	
 

Sessió	10	

Fase	del	cicle	 Aplicació	i	síntesi	

Objectius	 2,	16	i	17.	

Descripció	 Activitat	19‐	Qüestionari	 final.	El	Qüestionari	final	 és	 idèntic	 al	
que	 els	 alumnes	 van	 respondre	 a	 la	 primera	 sessió.	 En	 primer	
lloc,	doncs,	el	tornen	a	respondre	però,	aquest	cop,	s’espera	que	
ho	facin	de	manera	més	fonamentada	que	la	primera	vegada	(ja	
que	 tots	 els	 conceptes	 que	 apareixen	 a	 les	 imatges	 i	 a	 les	
oracions	s’hauran	tractat	a	classe).		
	

Activitat	 20‐	 Autoavaluació.	 Un	 cop	 completen	 el	 Qüestionari	
final,	 els	 entreguem	 el	 Qüestionari	 inicial	 que	 van	 omplir	
cadascun	d’ells	a	la	primera	sessió.	També	se’ls	reparteix	el	Full	
d’activitat	20,	 que	 pretén	 ajudar‐los	 a	 prendre	 consciència	 del	
que	sabien	i	del	que	no	sabien	abans	de	començar	el	temari	i,	per	
tant,	del	que	han	après	al	llarg	de	les	diferents	sessions	d’aquesta	
unitat	 didàctica.	 Aquest	 full,	 a	 més,	 pretén	 facilitar‐los	 la	
coneixença	 de	 les	 tècniques	 que	 els	 poden	 ajudar	 a	millorar	 el	
seu	aprenentatge.	
	

Activitat	 21‐	 Simulacre	 d’examen.	 A	 partir	 de	 dues	 imatges	
presents	 als	 qüestionaris,	 es	 plantegen	 una	 sèrie	 de	 preguntes	
que	podrien	sortir	a	l’examen.		
	

Activitat	co‐avaluació.	

Gestió	d’aula	 Act.	19‐	(15’)	Individualment,	responen	el	Qüestionari	final.		
	

Act.	20‐	 (15’)	Els	 alumnes	 comencen	 comparant	 el	Qüestionari	
final	 amb	 el	 Qüestionari	 inicial	 a	 partir	 del	 Full	 d’activitat	 20.	
Comencen	 fent	 un	 treball	 individual	 i,	 després,	 es	 passa	 a	
comentar	globalment	entre	tota	la	classe.	Així,	s’aprofita	per	fer	
un	repàs	de	cara	a	l’examen	i	per	aclarir	dubtes.	
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Act.	 21‐	 (15’)	 Es	 comenten	 globalment	 entre	 tota	 la	 classe.	
Ordenadament,	 es	 van	 llegint	 les	 preguntes	 i	 els	 alumnes	 van	
aixecant	la	mà	per	a	respondre‐les.		
	

Activitat	de	co‐avaluació.	(5’).	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Aquesta	 sessió	 es	 considera	 necessària	 perquè	 els	 temes	

tractats	 al	 llarg	 de	 la	 unitat	 didàctica,	 tot	 i	 que	 són	
relativament	 senzills,	 cal	 que	 quedin	 ben	 clars,	 però,	
sobretot,	ben	interrelacionats	entre	ells.		

 Act.	 21‐	 Com	 que	 els	 alumnes	 no	 estan	 acostumats	 a	 la	
tipologia	 d’examen	 que	 els	 farem	 (és	 a	 dir,	 no	 únicament	
memorístic,	 sinó	 amb	 preguntes	 de	 més	 alt	 nivell	 a	 la	
taxonomia	 de	 Bloom)	 cal	 que	 els	 preparem	 per	 a	 superar	
amb	èxit	l’examen.	Aquesta	activitat,	doncs,	pretén	preparar	
els	 alumnes	 perquè	 puguin	 respondre	 una	 sèrie	 de	
preguntes	 a	partir	 de	 les	 imatges	del	 qüestionari.	Aquestes	
preguntes	estan	encarades	a	la	interpretació	de	fenòmens	de	
la	realitat	que	els	alumnes	han	de	justificar	científicament.	

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	De	la	mateixa	manera	que	a	les	sessions	anteriors,	es	
valora	 l’actitud	 i	 la	 participació	 a	 través	 de	 les	 pautes	
d’observació	i	el	treball	fet	a	classe	a	través	de	la	correcció	dels	
fulls	d’activitats.	
Regulació:	 El	 fet	 de	 treballar	 amb	 el	 Qüestionari	 final,	 tot	
comparant‐lo	amb	el	Qüestionari	inicial,	permet	que	els	alumnes	
siguin	 conscients	 de	 quin	 ha	 estat	 el	 seu	 propi	 procés	
d’aprenentatge	al	llarg	de	la	unitat	didàctica.	A	més,	l’activitat	19	
inclou	unes	preguntes	 sobre	 com	creuen	que	han	après	durant	
les	 classes,	 fet	 que	 els	 ajuda	 a	 construir	 les	 seves	 pròpies	
estratègies	 d’estudi.	 A	 poc	 a	 poc,	 aquests	 exercicis	 de	
metacognició	 els	 permeten	 anar‐se	 fent	 cada	 vegada	 més	
autònoms	pel	que	fa	al	propi	aprenentatge.		
De	 cara	 a	 l’examen,	 totes	 tres	 activitats	 (la	 19,	 la	 20	 i	 la	 21)	
serveixen	als	alumnes	per	 identificar	 les	seves	dificultats	 i,	així,	
poder	trobar	la	manera	de	superar‐les.		
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Materials	i	

recursos	
Material	didàctic:	
‐	Full	d’activitat	19.	Qüestionari	final	(vegeu	Annex).	
‐	Full	d’activitat	20.	Autoavaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Full	d’activitat	21.	Simulacre	d’examen	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades	
(sobretot	el	Qüestionari	inicial).	

Recursos:	aula	amb	projector.	

Taula	12.	Planificació	de	la	desena	sessió.	
	

Sessió	11	–	Examen	

Fase	del	cicle	 Aplicació.	

Objectius	 2,	4,	7,	9,	10,	11,	12,	13,	14	i	15	

Descripció	 Activitat	22‐	Examen.	L’examen	es	divideix,	clarament,	en	dues	
parts.		
La	 primera	 està	 formada	 pels	 cinc	 primers	 exercicis,	 que	 són	
força	 directes	 pel	 que	 fa	 a	 preguntar	 sobre	 els	 continguts	
relacionats	 amb	 la	 matèria.	 En	 cadascun	 dels	 exercicis	 es	
demana	tenir	coneixements	sobre:	

1‐ Nom	dels	estats	de	la	matèria.	
2‐ Característiques	 dels	 estats	 de	 la	 matèria	 i	 dels	 seus	

àtoms.	
3‐ Nom	dels	canvis	d’estat.		
4‐ Concepte	de	densitat.	
5‐ Materials	i	objectes.	

	
La	segona	part	de	l’examen	(és	a	dir,	 la	pregunta	6	amb	tots	els	
seus	apartats)	està	contextualitzada	amb	el	cas	de	la	Fàtima,	que	
banya	la	seva	germana	petita	al	lavabo	de	casa.	En	aquesta	part	
es	demana	als	alumnes	que	reflexionin	sobre	certs	temes	(també	
relacionats	 amb	 la	 matèria)	 i	 que	 raonin	 i	 justifiquin,	
científicament,	alguns	dels	fenòmens	que	passen	dins	del	lavabo.	
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Per	 a	 respondre	 les	 qüestions	 d’aquesta	 part	 cal	 tenir	
coneixements	sobre:	

6.1)	Densitat.	
6.2)	Densitat	i	principi	d’Arquímedes.	
6.3)	Canvis	d’estat.		

En	 aquestes	preguntes,	 però,	 no	 és	 suficient	disposar	d’un	 cert	
coneixement	sobre	el	tema	ni	memoritzar	alguns	noms,	sinó	que	
cal	entendre	bé	els	conceptes	(i	els	processos)	per	tal	de	saber‐
los	aplicar	en	situacions	diverses	i,	així,	comprendre	la	realitat.		

Gestió	d’aula	 Act.	22‐	Examen.	 (55’)	 Els	 repartim	 els	 fulls	 d’examen	 i	 el	 van	
completant	 de	 manera	 individual.	 Cal	 que	 s’asseguin	 amb	 les	
taules	separades	i	sense	res	més	a	sobre	la	taula	que	un	bolígraf	
i,	 si	en	tenen,	algun	color	vermell	o	blau.	En	cas	que	no	 tinguin	
colors	farem	que	el	vermell	el	representin	amb	el	símbol	més	(és	
a	dir:	++++++)	i	que	el	blau	el	representin	amb	el	símbol	menys	
(és	a	dir:	‐	‐	‐	‐	‐).	
No	se’ls	permet	aixecar	de	la	cadira	en	cap	moment	i,	en	cas	que	
tinguin	preguntes,	és	la	professora	qui	hi	va	per	intentar	ajudar‐
los.	
Quan	acabin	l’examen	cal	que	l’entreguin	i	que	s’esperin	asseguts	
sense	 molestar	 els	 companys.	 Si	 volen,	 poden	 fer	 feina	 d’una	
altra	 matèria,	 sempre	 i	 quan	 deixin	 acabar	 l’examen	 als	
companys	sense	interrompre’ls.	

Atenció	a	la	

diversitat	
 L’examen	està	fet	de	manera	que	hagin	de	redactar	més	aviat	

poc,	ja	que	tenen	grans	dificultats	amb	l’expressió	escrita.		
 La	 redacció	 de	 les	 preguntes	 és	molt	 simple,	 concreta	 i	 no	

gaire	llarga.	A	més,	les	preguntes	s’han	hagut	de	pautar	molt.	
 L’avaluació	 és	 substancialment	 diferent	 pels	 alumnes	 del	

grup	–	classe	que	pels	alumnes	de	la	USEE,	ja	que	cal	tenir	en	
compte	les	dificultats	cognitives	que	tenen	en	cada	cas.		

 Si	 no	 entenen	 alguna	 paraula	 durant	 l’examen,	 la	 poden	
preguntar,	de	manera	que	la	professora	o	bé	els	l’explicarà	o	
bé	els	la	traduirà	o	be	els	en	buscarà	un	sinònim.	

Avaluació	–	 Avaluació:	La	ponderació	de	 l’examen	respecte	 la	nota	 final	 és	
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regulació	 d’un	30%.	La	correcció	l’efectua	la	professora	valorant	la	qualitat	
de	 les	 respostes	 en	base	a	un	examen	model	que	 contindrà	 les	
paraules	 clau	 que	 s’espera	 que	 l’alumne	 anomeni	 en	 les	 seves	
explicacions	(vegeu	Material	del	professor	a	l’Annex).		

Materials	i	

recursos	
Materials	didàctics:	

‐	Full	d’activitat	22.	Examen	(vegeu	Annex).	
‐	Full	d’examen	MODEL	(vegeu	Annex).	

Recursos:	 una	 aula	 en	 la	 qual	 càpiguen	 tots	 els	 alumnes	 de	
manera	que	hi	hagi	prou	separació	entre	els	uns	i	els	altres.	

Taula	13.	Planificació	de	l’onzena	sessió.	

	

Sessió	12	

Fase	del	cicle	 Síntesi.	

Objectius	 2	i	18.	

Descripció	 Activitat	23‐	Autocorrecció	de	l’examen.	Es	tornen	els	exàmens	
corregits	 als	 alumnes.	 Aquesta	 primera	 correcció	 (que	 fa	 el	
professor)	no	contempla	escriure	l’opció	correcta	a	l’examen	de	
l’alumne	 quan	 aquest	 s’equivoca,	 sinó	 únicament	 assenyalar	
quin	 ha	 estat	 l’error	 que	 ha	 comès	 i	 quina	 puntuació	 total	 ha	
aconseguit	a	la	pregunta.		
En	 aquesta	 activitat	 es	 contempla	 que	 els	 alumnes	 facin	 una	
segona	correcció	de	 l’examen.	Així,	mitjançant	el	Full	d’activitat	
22,	 cal	 que	 identifiquin	 les	 preguntes	 que	 van	 respondre	 de	
manera	 errònia	 i	 que	 escriguin	 en	 què	 es	 van	 equivocar	 i	 què	
haurien	d’haver	respost	per	fer‐ho	bé.		
	

Activitat	co‐avaluació.	

Gestió	d’aula	 Act.	 23‐	 (45’)	 Es	 resol	 l’examen	 entre	 tots	 i,	 pregunta	 per	
pregunta,	es	van	dient	 les	respostes	correctes.	Si	comptem	amb	
un	 projector,	 es	 pot	 projectar	 l’examen	 a	 la	 pissarra	 i	 anar‐lo	
omplint	 entre	 tots.	 Així,	 els	 alumnes	 van	 treballant	
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simultàniament	 amb	 la	 correcció	 oral	 de	 l’examen	 i	 amb	el	 full	
d’autocorrecció.	
	

Activitat	co‐avaluació.	(5’).	

Atenció	a	la	

diversitat	
 Act.	23‐	 Projectar	 l’examen	 a	 la	 pissarra	 a	mida	 que	 es	 va	

comentant	entre	tots	per	tal	de	respondre’l	i	que	tothom	vegi	
les	 respostes	 és	 de	 gran	 utilitat	 per	 aquells	 alumnes	 que	
s’acostumen	 a	 perdre	 o	 que	 tenen	 dificultats	 per	 la	
comprensió	oral.	En	tot	cal,	cal	insistir	que	no	s’ha	de	copiar	
de	 la	 pissarra	 i	 prou	 sinó	 que	 cal	 anar	 pensant	 els	 propis	
errors.	

 El	fet	de	corregir	l’examen	entre	tots	fa	possible	que	tothom	
arribi	a	saber	què	no	ha	fet	bé	(o	què	no	sap)	i	com	ho	ha	de	
fer	per	fer‐ho	bé.	

 Els	alumnes	que	han	respost	bé	més	preguntes	poden	ajudar	
els	seus	companys,	tot	explicant‐los	en	què	s’han	equivocat	i	
què	haurien	de	fer	per	fer‐ho	bé.		

Avaluació	–	

regulació	
Avaluació:	 Si	 els	 alumnes	 entreguen	 el	 Full	 d’activitat	 23	
complert	i	ben	fet	poden	aconseguir	fins	a	un	total	de	0,5	punts	
respecte	 de	 l’examen.	 En	 cap	 cas,	 si	 el	 full	 d’autocorreccions	
presenta	errors,	no	es	descompta	nota	de	l’examen.		
Regulació:	 L’activitat	 23	 fa	 que	 els	 alumnes	 tornin	 a	 prendre	
consciència	de	quins	han	 estat	 els	 seus	 errors	 i	 què	han	de	 fer	
per	corregir‐los.		

Materials	i	

recursos	
Materials	didàctics:	

‐	Full	d’activitat	23.	Autocorrecció	de	l’examen	(vegeu	Annex).	
‐	Pauta	d’observació	(vegeu	Annex).	
‐	Graella	de	co‐avaluació	(vegeu	Annex).	
‐	Fulls	de	treball	dels	alumnes	de	les	sessions	passades.	

Recursos:	una	aula	amb	projector.		

Taula	14.	Planificació	de	la	dotzena	sessió.	
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8.	Criteris	generals	d’atenció	a	la	diversitat	

Al	 llarg	 de	 les	 12	 sessions	 són	molts	 els	 criteris	 d’atenció	 a	 la	 diversitat	 que	 es	
tenen	en	compte	a	l’hora	de	treballar	amb	els	alumnes	de	1r.	Aquests	es	troben	en	
unes	classes	molt	heterogènies	i,	tot	i	que	no	són	gaires	alumnes	per	classe	(21	a	1r	
A	 i	 23	 a	 1r	 B),	 cal	 treballar	 seguint	 una	 metodologia	 que	 permeti	 el	 màxim	
rendiment	del	major	nombre	possible	d’alumnes.	

A	 continuació	 s’expliquen	 les	 estratègies	 que	 s’han	 anat	 repetint	 durant	 les	
diferents	sessions.		

En	primer	 lloc,	hem	considerat	que	 la	gestió	d’aula	havia	de	ser	molt	pautada,	 ja	
que	els	alumnes	són	poc	autònoms	i	ràpidament	es	dispersen	amb	altres	temes	que	
no	venen	al	cas.	Per	aquest	motiu,	cal	anar	guiant	molt	les	activitats	que	toca	fer	a	
cada	moment	i	deixar	ben	clar	què	s’espera	d’ells.	Amb	tot,	com	que	es	pretén	que	
els	alumnes	siguin	cada	vegada	més	autònoms,	es	 fan	moltes	 tasques	 individuals	
en	què	són	els	mateixos	alumnes	qui	resolen	les	activitats	i	es	van	construint	el	seu	
propi	coneixement.	Aquest	procés,	però,	cal	que	vingui	guiat	amb	major	o	menor	
grau	 (en	 funció	 de	 l’alumne)	 pel	 professor,	 que	 progressivament	 (quan	 ho	
consideri	més	oportú)	anirà	permetent	als	alumnes	més	autonomia.		

En	 segon	 lloc,	 el	 treball	 individual,	 al	 qual	 acabem	 de	 fer	 referència,	 sempre	 va	
seguit	 d’una	 posada	 en	 comú	 entre	 tota	 la	 classe.	 D’aquesta	 manera,	 es	 pretén	
minimitzar	el	nombre	d’alumnes	que	perden	el	fil	de	les	explicacions	i,	així,	donar‐
los	 més	 oportunitats	 de	 reenganxar‐se	 al	 tema.	 Per	 tant,	 mitjançant	 aquests	
comentaris	 globals	 al	 final	 de	 cada	 activitat,	 es	 pretén	 incloure	 els	 alumnes	 amb	
ritmes	de	treball	i	nivells	cognitius	més	distants	a	la	mitjana	de	la	classe.	La	posada	
en	comú,	a	més,	és	útil	per	a	 tota	 la	classe	tant	per	contrastar	respostes	com	per	
que	cadascú	pugui	regular	els	seus	propis	coneixements.	

En	tercer	lloc,	la	gestió	d’aula	promou,	constantment,	l’actitud	activa	dels	alumnes	
a	classe	mitjançant	la	seva	participació	a	les	activitats.	És	per	això	que	sovint	es	fa	
treballar	els	 alumnes	en	parelles	o	 en	grups	molt	 reduïts	 (de	3	o	4	 com	a	molt).	
Novament,	en	 finalitzar	 la	 tasca,	es	 fa	una	posada	en	comú	de	 les	activitats	entre	
tota	la	classe.		

En	quart	 lloc,	els	grups	de	 treball	 sempre	es	procura	que	siguin	 tant	heterogenis	
com	sigui	possible.	Aquesta	heterogeneïtat	 implica	que	no	es	 farà	distinció	entre	
nois	i	noies	i	que	es	barrejaran	els	4	alumnes	de	la	USEE	amb	els	alumnes	del	grup	
–	classe.	Aquest	sistema	de	fer	grups	pretén	assolir,	principalment,	dos	objectius:	
per	 una	 banda,	 pretén	 tractar	 les	 diferències	 cognitives	 entre	 els	 alumnes	
mitjançant	el	treball	cooperatiu	i	col·laboratiu;	per	altra	banda,	pretén	aconseguir	
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que	 els	 alumnes	 es	 relacionin	 (i	 aprenguin	 a	 conviure)	 tots	 amb	 tots,	 és	 a	 dir,	
acceptant	les	diferències	i	respectant	els	companys	independentment	del	seu	sexe,	
de	la	seva	cultura,	de	la	seva	llengua,	religió,	capacitat	cognitiva,	etc.	Així	doncs,	els	
grups	de	 treball	es	 faran	seguint	aquests	criteris	 i,	a	més,	seguint	el	consell	de	 la	
professora	que	normalment	porta	aquests	alumnes,	 ja	que	és	qui	millor	coneix	 la	
manera	com	treballen	favorablement.	

En	cinquè	lloc,	per	facilitar	l’aprenentatge,	moltes	explicacions	van	acompanyades	
d’imatges	(com	és	el	cas	del	dibuix	esquemàtic	dels	àtoms	en	els	diferents	estats	de	
la	 matèria),	 de	 vídeos	 (com	 el	 vídeo	 que	 mostra	 els	 canvis	 d’estat)	 o	 de	
demostracions	 pràctiques	 que	 els	 alumnes	 poden	 observar	 a	 l’aula	 (com	 els	
objectes	físics	de	la	segona	sessió	que	permeten	extreure	les	característiques	dels	
sòlids,	 líquids	 i	 gasos).	D’aquesta	manera,	 s’aconsegueixen	diversificar	 els	 inputs	
que	s’emeten	als	alumnes,	fent	possible	que	puguin	captar	millor	els	conceptes.	

A	 més,	 es	 duen	 a	 terme	 moltes	 sessions	 de	 laboratori	 en	 les	 quals	 es	 realitzen	
pràctiques	experimentals.	En	aquestes	classes	es	crea	la	situació	idònia	en	què	els	
alumnes	poden	treballar	en	equip,	aplicar	el	que	aprenen	de	manera	teòrica,	fer‐se	
preguntes	 i	 trobar	respostes	 i,	 també,	passar‐s’ho	bé	mentre	aprenen.	Durant	 les	
sessions	 de	 laboratori	 es	 pretén	 apropar	 la	 ciència	 als	 alumnes,	 tot	 fent	 que	
gaudeixin	descobrint‐la	o,	 si	més	no,	encara	que	no	els	agradi,	que	 la	 trobin	 tant	
interessant	com	realment	és.	

En	sisè	lloc,	no	s’ha	comentat	anteriorment,	però	en	general	es	treballa	amb	nois	i	
noies	de	 força	mancances	afectives,	de	manera	que	se’ls	pretén	 tractar	amb	molt	
de	 reforç	 positiu	 i	 atenent‐los	 de	 manera	 personalitzada	 (en	 la	 resolució	
d’activitats	de	classe	o	en	altres	casos	que	ells	ho	necessitin).	

Per	últim,	en	el	tractament	de	la	diversitat	cal	tenir	en	compte	que	hi	ha	4	alumnes	
de	 la	 USEE	 que	 vindran	 dues	 de	 les	 tres	 sessions	 setmanals.	 Concretament,	 els	
alumnes	 vindran	 a	 les	 sessions	 2,	 3,	 5,	 6,	 8,	 9,	 11	 i	 12.	 Quan	 aquests	 alumnes	
vinguin,	 ho	 faran	 acompanyats	 d’una	 educadora	 d’educació	 especial	 que	 els	
ajudarà	amb	les	diferents	activitats	durant	el	progrés	de	la	sessió.	Per	tal	d’incloure	
al	 màxim	 aquests	 alumnes	 a	 les	 nostres	 classes,	 abans	 de	 començar	 la	 unitat	
didàctica	 ens	 hem	 reunit	 amb	 la	 psicopedagoga	 i	 amb	 l’educadora	 d’educació	
especial	de	la	USEE	perquè	ens	diguin	quines	activitats	poden	fer	els	alumnes	i/o	
quines	adaptacions	cal	que	fem.	Després	de	mostrar‐los	els	materials	de	l’alumne	
(vegeu	Annex)	van	considerar	que	els	alumnes	de	la	USEE	podran	treballar	amb	el	
mateix	material,	però	que	arribaran	allà	on	puguin.	Pel	que	fa	a	 les	activitats	que	
fem	 durant	 la	 sessió	 setmanal	 en	 la	 qual	 els	 alumnes	 de	 la	 USEE	 no	 hi	 són,	 les	
treballaran	a	 les	hores	de	 reforç	a	 la	USEE.	L’única	 sessió	que	 sí	que	 repetirem	 i	
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que,	per	 tant,	 farem	exclusivament	amb	els	alumnes	de	 la	USEE	és	 la	primera,	 ja	
que	 les	educadores	ho	han	cregut	necessari	per	dos	motius:	1)	que	nosaltres	ens	
puguem	presentar	i	ens	coneguem	més	amb	els	alumnes	i	2)	que	l’establiment	de	
normes	 de	 comportament	 i	 d’organització	 a	 l’aula	 (tractada	 en	 aquesta	 primera	
sessió)	 sigui	 incorporada,	 també,	 pels	 alumnes	 de	 la	USEE	 (especialment	 per	 un	
que	presenta	un	greu	problema	de	trastorn	disruptiu).	

9.	Criteris	generals	d’avaluació	

En	general,	els	alumnes	presenten	força	problemes	amb	la	comprensió	i	l’expressió	
de	 la	 llengua	 catalana	 oral	 i	 escrita,	 de	 manera	 que,	 principalment	 per	 aquest	
motiu,	obtenen	notes	molt	baixes	a	l’examen	final	de	la	unitat.	És	per	aquest	motiu,	
doncs,	que	hem	decidit	donar	més	pes	al	procés	d’aprenentatge	(i	al	fet	de	treballar	
competencialment	durant	les	sessions)	que	a	la	mera	realització	d’un	únic	examen	
final.	 Així,	 les	 activitats	 que	 es	 duen	 a	 terme	 cada	 dia	 a	 l’aula	 tenen	 un	 pes	
considerable	dins	d’una	avaluació	sumativa.		

Un	 altre	 aspecte	 que	 considerem	 important	 i	 que,	 per	 tant,	 avaluem	 és	 el	
comportament	i	la	participació	dels	alumnes	a	les	sessions.	Aquest	ítem	es	valora	
mitjançant	 una	 Pauta	d’observació	 i	 la	 Graella	de	 co‐avaluació	 que	 hauran	 anat	
omplint	els	propis	alumnes.	

A	 l’hora	d’avaluar,	 cal	 tenir	en	 compte	els	PI	de	 cadascun	dels	alumnes	 i	que,	 en	
general,	tenen	elevades	dificultats	d’escriptura.		

A	la	taula	següent	es	pot	observar	què	s’avalua	al	llarg	de	les	12	sessions	que	dura	
la	unitat	didàctica,	de	quina	manera	es	fa	i	quin	percentatge	representa	de	cara	a	la	
nota	final.		

	

QUÈ		
s’avalua?	

COM		
s’avalua?	

Pes	de	la	
nota	

Activitats	de	

cada	classe	

A	 través	 de	 l’entrega	 de	 tots	 els	 Fulls	
d’activitat	tenim	un	registre	escrit	de	tota	la	
feina	que	han	anat	fent	els	alumnes	al	 llarg	
de	totes	les	sessions.	

40%	

A	través	de	l’activitat	15,	en	què	els	alumnes	 10%	
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investiguen	 un	 fenomen	 real	 i	 l’expliquen	
fent	 una	 presentació	 oral	 a	 la	 resta	 (sessió	
7).	 Aquesta	 part	 s’avalua	 amb	 la	 Rúbrica	
d’avaluació.	

Comportament	i	

participació	

A	través	de	la	Pauta	d’observació.	 20%	

A	 través	 de	 la	 Graella	de	 co‐avaluació	dels	
companys.	

+/‐	0,5	punts		
(sobre	la	nota	

global)	

Examen	final	

S’avalua	mitjançant	la	correcció	de	l’examen	
que	 es	 fa	 a	 la	 sessió	 11.	 Per	 a	 corregir	
l’examen	 es	 fa	 servir	 el	 Model	 d’examen	
(vegeu	els	Materials	del	professor	a	l’Annex).	

30%	

Full	d’activitat	22.	Autocorrecció	de	l’examen	
(sessió	12).	

+0,5	punts		
(sobre	la	nota	
d’examen)	

Taula	15.	Sistema	d’avaluació.	
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10.	Connexió	amb	altres	matèries	

La	unitat	didàctica	de	La	matèria	toca	alguns	temes	que	també	es	tracten	en	altres	
assignatures	durant	1r	d’ESO.	Bàsicament,	els	encavallaments	són:	

– Matemàtiques:	

o Ús	d’unitats	de	mesura	de	massa	i	volum.		

o Càlcul	de	la	densitat.	

– Llengua:	

o Ús	 de	 diferents	 tipus	 de	 textos:	 descripcions,	 explicacions,	
definicions,	argumentacions,	justificacions,	etc.	

o Elaboració	 de	 prediccions,	 hipòtesis,	 conclusions,	 etc.	 utilitzant	 el	
llenguatge	correcte	en	cada	cas.	

o Exposició	oral	d’un	tema	i	defensa	de	l’anàlisi	feta	sobre	aquest.	

o Aprenentatge	de	vocabulari	científic	(p.ex.	densitat,	sublimació,	etc.).	

o Lectura	de	textos	i	extracció	de	les	idees	clau.		

– Tecnologia:	

o Classificació	dels	materials	i	les	seves	propietats.		

En	 el	 cas	 de	Tecnologia,	 es	 va	 parlar	 amb	 els	 professors	 responsables	 d’aquesta	
matèria	a	1r	d’ESO	per	tal	de	saber	si	ells	tractaven	el	tema	de	les	propietats	dels	
materials.	Com	que	ens	van	dir	que	ho	 feien	ells,	vam	descartar	 incloure	aquesta	
part	en	la	nostra	unitat	didàctica.	És	per	això	que	el	tema	dels	materials	es	tracta	
de	manera	superficial,	però,	sobretot,	lligant‐lo	bé	amb	el	concepte	de	densitat.	
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ANNEX	

MATERIAL	DE	L’ALUMNE	

Llistat	d’icones		..............................................................................................................................		p.	126	

Activitat	1.	Graella	de	co‐avaluació:	avalua	els	teus	companys!	..............................		p.	127	

Activitat	2.	Qüestionari	inicial	................................................................................................		p.	129	

Activitat	3.	Nàufrag	......................................................................................................................		p.	132	

Activitat	4.	Sòlid,	líquid	o	gas	..................................................................................................		p.	134	

Activitat	5	i	6.	Qui	té	raó?	La	densitat	..................................................................................		p.	136	

Activitat	7.	La	matèria	................................................................................................................		p.	142	

Activitat	8.	El	microscopi	més	potent	del	món!	..............................................................		p.	143	

Activitat	10.	Què	passa	amb	els	àtoms	dels	sòlids,	líquids	i	gasos?	........................		p.	144	

Activitat	11.	Representació	dels	estats	de	la	matèria	...................................................		p.	145	

Activitat	12.	De	sòlid	a	líquid...	i	de	líquid	a...?	.................................................................		p.	146	

Activitat	13.	Representació	dels	canvis	d’estat	...............................................................		p.	147	

Activitat	14.	És	màgia?	...............................................................................................................		p.	148	

Activitat	15.	Sabem	com	funciona!	.......................................................................................		p.	152	

Activitat	16.	Mapa	conceptual	................................................................................................		p.	162	

Activitat	17.	Ordena	l’habitació!		...........................................................................................		p.	164	

Activitat	18.	L’herència	de	tia	Àgata		...................................................................................		p.	169	

Activitat	19.	Qüestionari	final	.................................................................................................		p.	174	

Activitat	20.	Autoavaluació	......................................................................................................		p.	177	

Activitat	21.	Simulacre	d’examen	..........................................................................................		p.	179	

Activitat	22.	Examen	...................................................................................................................		p.	180	

Activitat	23.	Autocorrecció	de	l’examen	............................................................................		p.	184	

MATERIAL	DEL	PROFESSOR	
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LLISTAT D’ICONES 

La taula següent conté una breu explicació sobre què signifiquen les icones que aniràs 

trobant als fulls de treball d’aquesta unitat didàctica.  

Icona  Què vol dir?

 

Representació teatral 

 

Treball individual 

 

Treball en parelles 

 

Treball col∙laboratiu en petits grups 

 

Treball conjunt tota la classe 

 

 

Escolta atentament el/la 
professor/a o els companys. 
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[SESSIÓ 1 ‐ ACTIVITAT 1. Graella de co‐avaluació] 

 

AVALUA ELS TEUS COMPANYS! 

Avui ets el  responsable de  l’avaluació del comportament dels  teus companys. És per 

això que has de  fixar‐te en el comportament de  tots ells durant  la classe per valorar 

quins dos companys són els que més es mereixen un positiu. En cas que ho consideris 

oportú, també pots repartir negatius (2 com a màxim). 

1r d’ESO  Què he d’observar?

Qui 
avalua? 

Qui 
guanya 

el 
POSITIU? 

Ha participat a 
les activitats 

 

Per què? 

Ha actuat amb 
respecte 

 

Per què? 
 

 

Ha seguit les indicacions 
de la professora 

 

Per què? 
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Taula de negatius: 

1r d’ESO  Justificació:

Qui 
avalua? 

Qui guanya 
el NEGATIU? 
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[SESSIÓ 1 ‐ ACTIVITAT 2] 

QÜESTIONARI INICIAL 

Descriu què està passant en cadascuna de les següents imatges:

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 
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. 

Explicació: 

 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

. 

 

Explicació: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

         abans 
     
                              després 

Explicació: 
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Fes una creu segons si les oracions següents són vertaderes o falses: 
 

  Cert  Fals 

1  L’aigua que bevem és liquida. 
 
 
 

 
 

2 
L’augment de temperatura fa 
que un objecte passi de ser un 
sòlid a ser un líquid. 

   

3 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de metall. 

 
Posa un exemple: 
 

 

4 
Els vaixells floten perquè 
pesen menys que l’aigua. 

   

5 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de fusta. 

 
Posa un exemple: 
 

 

6 
Algunes coses NO estan fetes 
d’àtoms. 

   

7 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de vidre. 

 
Posa un exemple: 
 

 

8 
El gel ocupa menys que l’aigua 
líquida. 

   

9 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de plàstic. 

 
Posa un exemple: 
 

 

10  L’aire NO ocupa volum. 
   

 
 
Digues, de l’1 al 5, com de segur estàs de les respostes anteriors (1 = poc i 5 = molt): 
________ 
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[SESSIÓ 2 ‐ ACTIVITAT 3]   
 

 

 

La Fàtima, el Miguel i l’Adbul, alumnes de 1r d’ESO, aprofiten l’hora del pati per parlar de la 
pel∙lícula d’ahir: Nàufrag. El Miguel creu que el nàufrag hauria pogut sortir de l’illa utilitzant 
alguns dels materials del naufragi.  
 

FÀTIMA: I com hauries marxat tu de l’illa, Miguel? De què t’hauries fet la barca? 

MIGUEL: Jo me l’hauria fet de qualsevol sòlid. 

ABDUL: Home, vols dir que tots els sòlids floten? Els sòlids pesen molt... 

MIGUEL: La fusta bé que pesa i no s’enfonsa... Sí, definitivament me l’hauria fet de fusta! 

ABDUL: I tu, Fàtima, de què te l’hauries fet? 

FÀTIMA: Jo hauria fet servir un algun gas.  

MIGUEL: Un gas? Però si se t’escaparia! 

FÀTIMA: No, perquè el posaria a dins d’un plàstic perquè flotés. Com un flotador, saps? 

ABDUL: Doncs jo me la faria amb oli de cuina.  

FÀTIMA: Però què dius? Si l’oli de cuina és un líquid! Segur que es barrejaria amb l’aigua! 

ABDUL: No tots els líquids es barregen amb aigua, jo n’he vist que suren, com l’oli. 

OLI

AIGUA

NÀUFRAG 

FLOTADOR 

TRONC 
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Després de representar la conversa entre la Fàtima, el Miguel i l’Abdul, ompliu la taula 
següent: 
 

Personatges  De què faria la barca? 
En quin estat està el material 

principal de la barca? 
(sòlid/líquid/gas) 

Miguel 
 
 
 

 

Fàtima 
 
 
 

 

Abdul 
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[SESSIÓ 2 ‐ ACTIVITAT 4]   

SÒLID, LÍQUID O GAS 

1. El vaixell en el qual viatjava el nàufrag de la pel∙lícula era de gran qualitat i estava ple 
de materials de tot tipus. Com a conseqüència del naufragi, aquests materials es van 
quedar tirats per  l’illa. El nàufrag vol classificar‐los segons  l’estat (sòlid,  líquid o gas) 
en què es trobin aquests materials. 

Quins materials podria trobar el nàufrag entre tot el que hi havia dins del vaixell?  
 

SÒLID  LÍQUID  GAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
2. A classe disposes d’un conjunt de materials que pots fer servir per tal de respondre 
la taula següent. Els materials disponibles són els següents:  
 

 
Materials disponibles a l’aula: 

– Pedra 
– Aigua 
– Recipients de formes diferents 
– 3 xeringues 
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Propietats  Sòlid  Líquid  Gas 

Fàcil de vessar 
 
 
 

   

Fàcil d’aixafar 
 
 
 

   

Forma fixa 
 
 
 

   

Volum fix 
 
 
 

   

 

3.  Per PARELLES,  feu un  concurs  a  veure qui  respon més preguntes. Per  començar, 
l’estudiant  1  li  fa  unes  preguntes  a  l’estudiant  2  i,  després,  l’estudiant  2  li  fa  unes 
preguntes a  l’estudiant 1. Tingueu en  compte que  les  respostes  són  sempre el nom 
d’un dels tres possibles estats de la matèria, és a dir: S______, L______ o G_____.   
 
Estudiant 1 al 2 

– Tenen un volum definit:  
– Tenen una forma definida: 
– Es poden comprimir: 
– No flueixen: 
– La seva forma coincideix amb la del recipient que el conté: 
– Tendeixen a ocupar el màxim volum:  

 
Estudiant 2 a l’1 

– Flueixen amb facilitat: 
– Omplen el recipient on es troben: 
– Prenen la mateixa forma del recipient que els conté: 
– No es pot vessar: 
– No són fàcilment deformables: 
– Té forma fixa: 

 
4. Recupera  la conversa entre  la Fàtima, el Miguel  i  l’Abdul. Què creus que tenen en 
comú la fusta, el flotador i l’oli? 

 
 
 

 
5. Què creus que fa que un objecte floti?  
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[SESSIÓ 3 ‐ ACTIVITATS 5 i 6] 

QUI TÉ RAÓ? LA DENSITAT 

BREU REPÀS .[ACTIVITAT 5]. 

Els sòlids, els líquids i els gasos tenen diverses característiques que els defineixen i els 

diferencien. Completa  la taula següent segons  les propietats corresponents als sòlids, 

líquids o gasos: 

 

Propietats  Sòlids  Líquids  Gasos 

Volum 
 
 

   

Forma 
 
 

   

Compressibilitat 
 
 

   

Fàcil de fluir 
 
 

   

Densitat 
 
 

PERÒ NO SEMPRE! 

 
 

PERÒ NO SEMPRE! 

 
 

PERÒ NO SEMPRE! 

 
 
La  densitat  és  una  propietat  que  defineix  els materials.  Per  tant,  es  pot  afirmar  el 
següent: 
 

La densitat és com el DNI de la matèria. 
 
1.    La densitat .[ACTIVITAT 6. 1ª part]. 
 
Què és? La densitat és la massa que hi ha per unitat de volum. 

‐ Què és la massa? La massa és la quantitat de matèria que forma un cos. 
‐ Què és el volum? El volum és l’espai que ocupa un cos. 

 
 

Com es calcula?       densitat 	  

   

      ‐ Massa: kg, g. 

      ‐ Volum: m3, cm3, dm3, 1 L. 

‐ Densitat: kg/m3, g/cm3, g/L = g/dm3. 

 

Quina importància té? La densitat és específica de cada material.  

Sabies que 1 dm3 

és el mateix que 

1L? 
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 EXPERIMENTA‐HO TU MATEIX: 

Recordeu que la Fàtima, el Miguel i l’Abdul discutien sobre la pel∙lícula Nàufrag? 

a) LÍQUIDS. L’Abdul afirmava que l’oli flota sobre l’aigua. 

– Què penso?  

‐ Creus que és cert que l’oli flota per sobre de l’aigua? Per què creus que 

passa això? 

 
 
 

 

‐ Què creus que hauria de passar en el cas de l’alcohol?  

 

 

– Materials: 

       
 
 
 
 
 
 
              .                                             .                        

 

– Procediment: 

o 1r. Es fan grups de 3‐4 alumnes. Cada grup calcula la densitat d’un líquid 

i, posteriorment, es posen en comú els resultats:  
 

Material  Massa  Volum  Densitat 

Oli       

Aigua       

Alcohol       

 

o 2n. Després de calcular les densitats de cada líquid fes una predicció del 

que passarà quan els barregem. Per què creus que passarà això? 

 
 
 

o 3r. Barregem els tres líquids en un vas de precipitats.  

alcoholaiguaoli 
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VIGILA: Tot i que l’aigua i l’alcohol tenen densitats diferents pot 

ser que es barregin si els ajuntes molt bruscament!  

 

– Recollida de resultats.  

‐ Observa què ha passat i fes un dibuix: 

 
 
 
 
 
 
 

 

– Conclusions: 

‐ Per què creus que ha passat això? 

 
 
 
 

 

 

b) SÒLIDS. El Miguel volia sortir de  l’illa fent‐se una barca amb fustes, però  la Fàtima 

deia que no tots els sòlids flotaven.  

– Què penso? 

‐ Per què creus que la fusta flota? 

 
 
 

 

‐ Què passa amb un sòlid si és més dens que l’aigua? 
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– Materials:  

             
 
 

                   

– Procediment: 

o A  continuació, agafarem  cadascun d’aquests materials  i els abocarem, 

calmadament,  dins  del  vas  de  precipitats  que  conté  l’aigua,  l’oli  i 

l’alcohol. 

 

o ABANS,  però,  fes  una  predicció  del  que  creus  que  passarà.  Quins 

objectes creus que s’enfonsaran? Quins creus que flotaran? Per què? 

 
 
 
 
 

 

o Ara ja pots fer l’experiment. 

 

– Recollida de resultats: 

o Ordena de més dens a menys dens els materials que has analitzat: 

El més dens                                                                                  El menys dens 

       

 

o Completa les oracions següents: 
 

‐ La _____________ és l’objecte _________ dens, ja que es troba a dalt 
de tot.  
 

‐  L’_____________  té  una  densitat  superior  a  ___________  i  a 
___________ però inferior a ____________. 
 

‐ L’_____________ és  l’objecte _________ dens,  ja que es troba a baix 
de tot. 
 

‐  El  ____________  té  una  densitat  inferior  a  ___________  i  a 
___________ però superior a ____________. 

– Conclusions: 

o De què depèn que un objecte floti més o menys? 

 
 

moneda  escuradents espelma tap 
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o Completa les oracions següents amb les paraules més  o menys: 

 
Com MÉS  GRAN  és  la  diferència  entre  la  densitat  del  líquid  i  la  de 
l’objecte sòlid _______ flota el sòlid sobre el líquid. 
 
Com MÉS  PETITA  és  la  diferència  entre  la  densitat  del  líquid  i  la  de 
l’objecte sòlid _______ flota el sòlid sobre el líquid. 
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.[SESSIÓ 4 ‐ ACTIVITAT 6. 2ª part]. 

c) GASOS. La Fàtima defensava la idea que amb un flotador podria sortir de l’illa. 

– Què creus que té el flotador per surar a sobre de l’aigua? 

 

– Creus que tots els gasos pesen igual? 

 

– Justifica per què a la següent imatge hi ha un globus que flota i un altre que no: 

 

 

CONCLUSIÓ: 

Com a conclusió, creus que  tots  tres personatges que parlen de  la pel∙lícula Nàufrag 
tenen motius per defensar el material del qual farien la barca? Per què sí? Per què no?  
 

Material  Motiu 

Oli  
(líquid) 

 
 
 

Fusta  
(sòlid) 

 
 
 

Aire 
(gas) 

 
 
 

Justificació: 
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[SESSIÓ 4 ‐ ACTIVITAT 7] 

2.    La matèria 

 

Què és? La matèria és tot el que existeix; té un volum i una massa. 

Com que TOT el que existeix té una massa i un volum, TOT té la seva densitat. 

De quines maneres la podem observar? La matèria es pot trobar en 3 estats:  

1. Estat sòlid. 

2. Estat líquid. 

3. Estat gas. 

On és la matèria? A tot arreu! 

 

 

 

Defineix què és la matèria i escriu alguns exemples:  

 
 
 
 
 
 

 

L’aire és invisible, però creus que és matèria? Creus que l’aire ocupa un espai? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Poseu en comú les vostres respostes.  

Tot el que t’envolta 

és matèria. 

Tu també 

ets matèria! 
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[SESSIÓ 4 ‐ ACTIVITAT 8] 

EL MICROSCOPI MÉS POTENT DEL MÓN! 

Imagineu‐vos que vosaltres, alumnes de primer d’ESO del Milà  i Fontanals, heu estat 

escollits per poder utilitzar el microscopi més potent del món.  

Es tracta d’un microscopi que ens deixa veure les coses més petites que existeixen. 

Així  doncs,  utilitzant  la  imaginació,  dibuixeu  què  creieu  que  veuríeu  si  us  deixessin 

utilitzar el microscopi per veure de què està  feta  la vostra  roba,  la  taula, o  fins  i  tot 

vosaltres! 

 

 

Amb el microscopi més potent del món crec que veuria això:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Què és el que has dibuixat? 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Poseu en comú les vostres respostes.
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[SESSIÓ 5 ‐ ACTIVITAT 10] 

QUÈ PASSA AMB ELS ÀTOMS DELS SÒLIDS, LÍQUIDS I GASOS? 

Si tot el que t’envolta és matèria i tot està format per àtoms, vol dir que la matèria està 

formada per àtoms. Però la matèria es pot trobar en tres estats: sòlid, líquid i gasos. Si 

sòlids, líquids i gasos estan fets d’ÀTOMS, què fa que siguin tant diferents? 

 

Observa les imatges de la taula següent i defineix com es troben els àtoms en cada cas: 

Estat de la matèria  Com es troben els seus àtoms? 
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[SESSIÓ 5 ‐ ACTIVITAT 11] 

             REPRESENTACIÓ DELS ESTAT DE LA MATÈRIA! 
 

Per  grupets  podreu  sortir  davant  la  classe  a  representar  els  estats  de  la matèria. 

Vosaltres sereu els àtoms! 

 

Mentre observes els companys descriu què fan i què vol dir quan: 

 

Quan són àtoms d’un sòlid: 

 
 
 
 
 

 

 

Quan són àtoms d’un líquid: 

 
 
 
 
 
 

 

Quan són àtoms d’un gas: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comenta les respostes amb un company. 

 

 

Poseu en comú les vostres respostes. 
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[SESSIÓ 5 ‐ ACTIVITAT 12] 

DE SÒLID A LÍQUID… I DE LÍQUID A…? 

Als científics ens agrada posar nom a tot. Ara que ja sabem com es troben els àtoms en 

un sòlid, en un líquid i en un gas, anem a veure què els passa quan canvien d’estat.  

 

Primer,  però,  caldrà  que  posem  noms  a  aquests  canvis  i  així  podrem  parlar  amb 

propietat. 

 

Visualitzeu el vídeo següent sobre els canvis d’estat i completeu el següent 

diagrama:  

 

 

 
 
 
 
 
 
Poseu en comú les vostres respostes. 
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[SESSIÓ 5 ‐ ACTIVITAT 13] 

              REPRESENTACIÓ DELS CANVIS D’ESTAT! 
 

Recordeu  com  estaven  enllaçats  els  àtoms  amb  els  diferents  estats  (sòlid,  líquid  i 

gasós)? 

Torneu  a  sortir  en  grups  de  tres  davant  la  classe  i  escenifiqueu  els  canvis  d’estat. 

Recordeu: vosaltres sou els àtoms! 

Observant els vostres companys i escoltant els aclariments que fem entre tots, respon 

a les preguntes següents:  

Què fan els àtoms quan augmenta la temperatura? 

 
 
 
 

Què passa amb el volum que ocupen els àtoms quan augmentem la temperatura? 

 
 
 
 
 

Què passa amb densitat quan augmentem la temperatura? 

 
 
 
 
 

Així doncs, diries què diries que fa l’aire calent puja o baixa? Per què? 

 
 
 
 
 
 

 

Poseu en comú les vostres respostes. 
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[SESSIÓ 6 ‐ ACTIVITAT 14] 

ÉS MÀGIA? 

                         

  

                Semblarà màgia però vosaltres  

                     podeu descobrir‐ne el truc!  
 

 

Comencem! 

Després de l’explicació de cada “truc de màgia” completeu els següents apartats.  

 

Truc de màgia 1:  

 

Què farem a l’experiment? 

 
 
 
 
 
 

 

Què pensem que passarà? Per què creieu que passarà això? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Què ha passat? Per què? 
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Truc de màgia 2:  

 

Què farem a l’experiment? 

 
 
 
 
 
 

 

Què pensem que passarà? Per què creieu que passarà això? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Què ha passat? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Truc de màgia 3:  

 

Què farem a l’experiment? 
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Què pensem que passarà? Per què creieu que passarà això? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Què ha passat? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Truc de màgia 4:  

 

Què farem a l’experiment? 

 
 
 
 
 
 

 

Què pensem que passarà? Per què creieu que passarà això? 
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Què ha passat? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Truc de màgia 5:  

 

Què farem a l’experiment? 

 
 
 
 
 
 

 

Què pensem que passarà? Per què creieu que passarà això? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Què ha passat? Per què? 
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[SESSIÓ 7 ‐ ACTIVITAT 15] 

SABEM COM FUNCIONA! 
 

1‐ Observeu la imatge que us donem i, en parelles, contesteu les següents preguntes. 

 

 
 

De què s’infla el globus aerostàtic? 

 
 
 
 

 

Pensant en la temperatura de l’aire i com es mouen els seus àtoms, quina explicació 

dónes al fet que el globus s’enlairi?  

 
 
 
 
 
 

 

Com creus que s’ho faran per fer baixar el globus? 

 
 
 
 
 
 
 

 

2‐ Compartiu el que heu escrit amb una altre parella que  tingui  la mateixa  imatge 

que vosaltres i acabeu de completar els quadres anteriors [teniu 

5 min!]. 
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Ajudeu‐vos, i assegureu‐vos que tots ho enteneu. Algú de vosaltres ho haurà d’explicar 

a la resta de la classe. 

 

 

 

 

3‐ Escolta els teus companys i omple el quadres següent: 

 

Cas real  Què passa?  Per què passa? 

Globus aerostàtic 

 
 
 
 

 

Fum del tabac 

 
 
 
 

 

Gel en un got 

 
 
 
 

 

Ampolla que explota al 
congelador 

 
 
 
 

 

Assecador de cabell 
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SABEM COM FUNCIONA! 
 

1‐ Observeu la imatge que us donem i contesteu les següents preguntes. 

 

 
 

Cap a on es desplaça el fum? 

 
 
 
 
 
 

 

Pensant en la temperatura del fum i en com es mouen els seus àtoms, quina explicació 

dónes al fet que el fum es desplaci d’aquesta manera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2‐ Compartiu el que heu escrit amb una altre parella que tingui la mateixa imatge 

que vosaltres i acabeu de completar els quadres anteriors [teniu 5 min!]. 
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Ajudeu‐vos, i assegureu‐vos que tots ho enteneu. Algú de 

vosaltres ho haurà d’explicar a la resta de la classe. 

 

 

 

 

 

 

3‐ Escolta els teus companys i omple el quadres següent: 

 

Cas real  Què passa?  Per què passa? 

Globus aerostàtic 

 
 
 
 

 

Fum del tabac 

 
 
 
 

 

Gel en un got 

 
 
 
 

 

Ampolla que explota al 
congelador 

 
 
 
 

 

Assecador de cabell 
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SABEM COM FUNCIONA! 
 

1‐ Observeu la imatge que us donem i contesteu les següents preguntes. 

 

                    
 

Digues quins estats de la matèria veus a la imatge: 

 
 
 
 
 
 

 

Què en pots dir de la seva densitat? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fixa’t amb el gel, què hi trobes d’estrany?  

 
 
 
 
 

 

 

2‐ Compartiu el que heu escrit amb una altre parella que tingui la mateixa imatge 

que vosaltres i acabeu de completar els quadres anteriors [teniu 5 min!]. 
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Ajudeu‐vos, i assegureu‐vos que tots ho enteneu. Algú de vosaltres ho haurà d’explicar 

a la resta de la classe. 

 

 

 

 

 

3‐ Escolta els teus companys i omple el quadres següent: 

 

Cas real  Què passa?  Per què passa? 

Globus aerostàtic 

 
 
 
 

 

Fum del tabac 

 
 
 
 

 

Gel en un got 

 
 
 
 

 

Ampolla que explota al 
congelador 

 
 
 
 

 

Assecador de cabell 
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SABEM COM FUNCIONA! 
 

1‐ Observeu la imatge que us donem i contesteu les següents preguntes. 

 

 
 

Què ha passat? 

 
 
 
 
 

 

Quin canvi d’estat ha patit la beguda? 

 
 
 
 
 
 

 

Que ha passat amb el seu volum? I la seva densitat? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2‐ Compartiu el que heu escrit amb una altre parella que tingui la mateixa imatge 

que vosaltres i acabeu de completar els quadres anteriors [teniu 5 min!]. 
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Ajudeu‐vos, i assegureu‐vos que tots ho enteneu. Algú de vosaltres 

ho haurà d’explicar a la resta de la classe. 

 

 

 

 

 

3‐ Escolta els teus companys i omple el quadres següent: 

 

Cas real  Què passa?  Per què passa? 

Globus aerostàtic 

 
 
 
 

 

Fum del tabac 

 
 
 
 

 

Gel en un got 

 
 
 
 

 

Ampolla que explota al 
congelador 

 
 
 
 

 

Assecador de cabell 
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SABEM COM FUNCIONA! 
 

1‐ Observeu la imatge que us donem i contesteu les següents preguntes. 

 

 
 

Què li passa a l’aigua dels cabells perquè s’assequin? 

 
 
 
 
 
 

 

Com és l’aire que surt de l’assecador? Com es mouen els seus àtoms? 

 
 
 
 
 
 

 

L’aire que surt de l’assecador puja o baixa? Per què? 
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2‐ Compartiu el que heu escrit amb una altre parella que tingui la mateixa imatge 

que vosaltres i acabeu de completar els quadres anteriors [teniu 5 min!]. 

 

 

Ajudeu‐vos, i assegureu‐vos que tots ho enteneu. Algú de vosaltres 

ho haurà d’explicar a la resta de la classe. 

 

 

 

3‐ Escolta els teus companys i omple el quadres següent: 

 

Cas real  Què passa?  Per què passa? 

Globus aerostàtic 

 
 
 
 

 

Fum del tabac 

 
 
 
 

 

Gel en un got 

 
 
 
 

 

Ampolla que explota al 
congelador 

 
 
 
 

 

Assecador de cabell 
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[SESSIÓ 8 ‐ ACTIVITAT 16]                                                   MAPA CONCEPTUAL 

 

En aquest mapa conceptual 

hi ha relacionats els 

diferents conceptes que 

han anat sortint a les 

darreres classes. Completa 

els espais buits amb la 

paraula que falta.  
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A  continuació,  escriu  4  frases  que  puguis  extreure  a  partir  del  mapa  conceptual. 
Tingues  en  compte  que  a  les  frases  han  d’aparèixer,  com  a  mínim,  les  paraules 
següents: densitat, àtom, temperatura i matèria.    
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[SESSIÓ 8 ‐ ACTIVITAT 17] 

ORDENA L’HABITACIÓ! 

T’han  dit  mai  a  casa  que  recollissis 

l’habitació?  “Quin  pal!”,  deuries  pensar, 

“Tant  fàcil  que  és  desordenar  i  quin 

avorriment recollir‐ho tot”. 

La  Fàtima  és  una  mica  desendreçada  i 

sempre  ho  deixa  tot  pel  mig.  A 

continuació  pots  observar  uns  quants 

objectes  que  hi  havia  tirats  per  la  seva 

habitació. No  sap  pas  com  ordenar‐los  i 

us demana si la podríeu ajudar.  

 

10 

11 

12 

14 

1 

2

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

13 

15 
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1  Llapis  6  Tisores  11 Osset de peluix 

2  Bolígraf  7  Anell  12 Goma d’esborrar 

3  Guants  8  Cadira  13 Regle 

4  Got  9  Mirall  14 Ampolla 

5  Samarreta  10  Transportador  15 Quadern 

 

Com ordenaries els objectes que acabes de veure? 

Proposta 1: 
 
Proposta 2: 
 
Proposta DEFINITIVA: 
 

 

Ordena’ls segons .......................................................... fent ús de la taula següent: 

  Objectes de la Fàtima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenta les teves respostes amb el teu company o companya 

 

Comenta les respostes amb tota la classe. 
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Cada material té unes propietats que el diferencien de  la resta  i que determinen allò 

que es pot fer amb ells. Els materials sòlids es poden classificar de la següent manera 

segons si estan formats per: 

VIDRE 

           

                     

TÈXTIL 

 

   

PLÀSTICS  

 

 

 
 

FUSTA 

    

  

            
METALL 
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Però  els objectes no només  estan  formats d’un únic material,  sinó  que,  sovint,  són 

força materials diferents els que formen un objecte.  

Així doncs, tenint en compte que un objecte pot estar format per més d’un material, 

identifica els materials de l’exemple següent: 
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Dins  la classificació de materials que acabem de veure, proposa uns quants objectes 

que tinguis ‐ proposa materials que portis a sobre o tinguis a l’habitació 

Materials   Els teus objectes 

Metalls 

 

 

 

Vidres 

 

 

 

Tèxtil 

 

 

 

Fustes 

 

 

 

Plàstics 
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[SESSIÓ 9 ‐ ACTIVITAT 18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podries ajudar en Miguel a saber del cert si la coberteria de la tia Àgata és de plata? 

Materials que tindreu tots: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La tia Àgata tenia 96 anys quan va morir. En Miguel  

estava amb  la Fàtima  i  l’Adbul quan  li van donar  la 

notícia i es va posar molt trist.  

Sabia que la tia tenia molts diners, però això a ell no 

el preocupava. Des de  ja  feia  temps,  la  tia Àgata  li 

havia promès  al  seu nebot, en Miguel, que  aquella 

coberteria    tan  valuosa,  i  que  ella  s’estimava  tant, 

seria per a ell. 

Quan en Miguel va  rebre  la  coberteria va dubtar  si 

realment  era  de  plata  com  li  havien  dit.  Ell  tenia 

molts dubtes però confiava que  la seva tia  li hagués 

dit la veritat. 

Tot  i  així,  volia  comprovar‐ho.  Feia  poc  havia  estat 

estudiant a l’institut el concepte de DENSITAT i havia 

après que cada MATERIAL tenia una densitat que el 

caracteritzava. 

Proveta 
Vas de 

precipitats  Aigua de l’aixeta 
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Materials per grups: 

Culleres de diferents materials: 

                                                                                             
 
 
 

     Estic treballant amb la cullera número ......... 

Per què creieu que el càlcul de densitats us pot ajudar a saber de quin material està 

feta la cullera? 

 

 

Quina és la fórmula de la densitat? 

 

 

Com calcularíeu la massa de la cullera? 

 

 

 

De quina manera calcularíeu el volum de la cullera? 

 

 

 

 

ABANS DE COMENÇAR: 

Cullera 1  Cullera 2  Cullera 3  Cullera 4 



Institut	Milà	i	Fontanals	 	 Ciències	de	la	naturalesa	
1r	d’ESO		 	 Unitat	didàctica:	La	matèria	

171	
 

Un cas curiós: el principi d’Arquímedes (s. III aC) 

Hi havia una vegada un arquitecte que 
va  dissenyar  una  corona  d’or  al 
governador  d’una  ciutat  italiana.  El 
governador,  que  no  confiava  que  la 
corona  fos  d’or,  va  demanar  a 
Arquímedes que ho comprovés.  

Ell necessitava calcular la densitat de la 
corona,  per  saber  si  aquesta  era  feta 
només d’or o si, pel contrari,  li havien 
afegit plata, que era menys valuosa. En 
cas  de  contenir  plata,  la  densitat 
obtinguda  seria més  baixa  que  la  de 

l’or. Però, com podia calcular  la densitat de  la corona? La massa era ben 
fàcil,  ja que tenia una balança, però el volum... com podia determinar el 
volum d’un objecte amb una forma irregular? 

Un  dia, mentre  Arquímedes  prenia  un  bany,  va  adonar‐se  que  el  nivell 
d’aigua de la seva banyera pujava quan ell entrava. Ja està! Ja ho tenia! Ja 
sabia com calcularia el volum de la corona! 

Després de  tenir aquesta  idea, Arquímedes va  sortir corrent despullat al 
carrer cridant «eureka!», que en grec antic vol dir «ja ho tinc!». 

El principi d’Arquímedes diu: 

Un objecte sòlid, en ser submergit en un líquid, desplaça una quantitat de 
líquid que és proporcional al volum del sòlid. 

 

Després de  conèixer el  cas d’Arquímedes, què  creieu que heu de  fer per  calcular el 

volum de la cullera? 

 

 

 

 

 

 

 

Disseny experimental 

Pregunta a 
investigar 
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Hipòtesi (predicció 
intuïtiva) 

 
 
 
 

Material 
Proveta, vas de precipitats, aigua, balança, cullera. 
Altres: 
 

Procediment 

1r. Càlcul de la massa. 

2n. Càlcul del volum. 

3r. Càlcul de la densitat. 

Resultats 

 
Massa: ________________ 
 
 
Volum: ________________ 
 
 
Densitat: _______________ 
 

Interpretació dels 
resultats i 
conclusions 

Tenint  en  compte  les  densitats  de  cadascun  dels  materials 
següents, interpreteu els vostres resultats: 
 

Or: 19,3 g/cm3 

Plata: 10,5 g/cm3 
Aigua: 1 g/cm3 

Fusta: 0,5 ‐ 0,8 g/cm3 
Acer: 7,8 g/cm3 

Plàstic (poliestirè): 1,05 g/cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poseu en comú els resultats obtinguts pels diferents grups: 

Cullera  Densitat (g/cm3)  Material 

Cullera 1 
 
 

 

Cullera 2 
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Cullera 3 
 
 

 

Cullera 4 
 
 

 

 
 

Per què creieu que ha estat útil calcular la densitat de les culleres de fusta i de plàstic 
si, des d’un principi, ja sabíem que no eren de plata? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per tant, acabem de comprovar que  la densitat és una propietat que caracteritza els 
materials.  Però  creus  que  es  troben  units  de  la mateixa manera  els  àtoms  de  tots 
aquests materials? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si escalfem molt  la  cullera de plàstic o de plata  s’acabaran  fonent? Com  s’anomena 
aquest canvi d’estat? Què ha passat amb els àtoms durant aquest procés d’escalfar? 
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[SESSIÓ 10 ‐ ACTIVITAT 19] 

QÜESTIONARI FINAL 

Descriu què està passant en cadascuna de les següents imatges:

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

Explicació: 
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. 

Explicació: 

 

 

 

 

 

 

Explicació: 

 

 

 

 

 

. 

 

Explicació: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

         abans 
     
                              després 

Explicació: 
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Fes una creu segons si les oracions següents són vertaderes o falses: 
 

  Cert  Fals 

1  L’aigua que bevem és liquida. 
 
 
 

 
 

2 
L’augment de temperatura fa 
que un objecte passi de ser un 
sòlid a ser un líquid. 

   

3 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de metall. 

 
Posa un exemple: 
 

 

4 
Els vaixells floten perquè 
pesen menys que l’aigua. 

   

5 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de fusta. 

 
Posa un exemple: 
 

 

6 
Algunes coses NO estan fetes 
d’àtoms. 

   

7 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de vidre. 

 
Posa un exemple: 
 

 

8 
El gel ocupa menys que l’aigua 
líquida. 

   

9 
Cada dia faig servir algun 
objecte fet de plàstic. 

 
Posa un exemple: 
 

 

10  L’aire NO ocupa volum. 
   

 
 
Digues, de l’1 al 5, com de segur estàs de les respostes anteriors (1 = poc i 5 = molt): 
________ 
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[SESSIÓ 10 ‐ ACTIVITAT 20] 

AUTO‐AVALUACIÓ 

Abans de fer l’examen, mira tot el que has après sobre la matèria, els seus 3 estats, la 

densitat, els àtoms, els canvis d’estat, etc. 

Comparant  el  «Qüestionari  inicial»  amb  el  «Qüestionari  final»,  omple  les  taules 

següents: 

QUÈ SABIA? 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

 

  QUÈ NO SABIA?  QUÈ HE APRÈS? 

1   

 
 
 
 

2   

 
 
 
 

3   

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 

5 
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Com creus que has après durant aquestes classes? Completa les frases següents: 

Crec que he fet bé ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Crec que per millorar hauria de ........................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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[SESSIÓ 10 ‐ ACTIVITAT 21] 

SIMULACRE D’EXAMEN 

1‐  L’avi  de  la  pel∙lícula  Up  ha  fet  servir  el 

globus per transportar casa seva 

Els  globus  estan  plens  d’una  substància 

anomenada Heli. 

En quin estat està?______________________ 

Quines són les característiques d’aquest estat? 

–  

–  

–  

Com es troben els seus àtoms? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Mirant la taula de densitats següent, digues per què creus que la casa s’enlaira? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

2‐ Recordes Arquímedes?  
Quines dades necessites per calcular la densitat? 

(posa les unitats de mesura). 

–  

–  

Tenint  en  compte  el  principi  d’Arquímedes, 

explica  com  t’ho  faries  per  calcular  la  densitat 

d’aquesta pedra. 

 

 

 

 

 

 

Matèria 
Densitat 

(kg/m3) 

Aire  1,2 

Heli  0,17 
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[SESSIÓ 11 – ACTIVITAT 22] 

EXAMEN – LA MATÈRIA 

Llegeix amb atenció el que et demanen les preguntes, després contesta‐les tan bé com 

puguis.  

 

1‐ ( 0,25p) Com es diuen els diferents estats de la matèria? 

____________________________ 

 

2‐ (2,5p) Completa el quadre següent:  

 
Com es troben els seus 

àtoms? 
Característiques de l’estat 

 

 
 

 

   

Estat _________ 

 
 

 
 

   

Estat _________ 

 

 
 

   

Estat _________ 
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3‐ (1,25p) Completa el següent esquema amb: 
 els noms dels canvis d’estat. 

 les fletxes pintades segons si ho escalfes (vermell) o ho refredes (blau). 

 
 

4‐ (0,75p) Completa el següent text amb les paraules següents: 

 volum, matèria, àtom, densitat (x2), massa, sòlid, líquid, gasós 

 

La matèria pot estar en diferents estats  (_______, _______  i _______) però  sempre 

està feta d’unes unitats molt petites que anomenem _____________. Aquests poden 

estar molt  junts  i ocupar poc espai o estar  separats  i ocupar un ____________ molt 

gran.  

La   ___________  és  una  de  les  característiques  dels materials,  i  la  definim  com  la 

quantitat de __________ que hi ha en un volum determinat. De fet podem dir que  la 

___________ és com el DNI dels materials. 
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5‐ (1,25p) Escriu els 5 tipus de materials que coneixes i que hem treballat a classe. 
Després, posa l’exemple de dos o més objectes que estiguin fets d’aquest material. 
 

Material  Objectes 
vidre  got, finestra, ampolla. 

   

   

   

   

   

 
6‐ (4p) Avui li toca a la Fàtima banyar a la seva germana petita. Dins del lavabo li han 
passat coses que no entén. L’ajudes? 
 
6.1) La Fàtima no entén perquè hi ha objectes que floten  i altres que no.   Fixa’t en  la 
taula que hi ha a continuació i explica‐li el per què a la Fàtima. 
  

 
 
Recorda de que densitat de l’aigua és de 
1 g/cm3. 
 

Objecte  Material 
Densitat 
(g/cm3) 

Aneguet  Plàstic tou  0,90 

Vaixell  Fusta  0,50 

Pinta  Plàstic dur  1,40 

Arracada  Alumini  2,70 
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6.2) Quan la Fàtima ja tenia la banyera plena, ha posat la seva germana a dins. Resulta 
que el nivell de l’aigua ha pujat i l’aigua ha sobresortit. Ho ha deixat tot ben mullat! 
 
Per què ha passat? Et dóna alguna  idea de com podries mesurar  la densitat del  teu 
cos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quines dades necessites per mesurar  la  teva densitat? Escriu  també  la  fórmula de  la 
densitat i les unitats de mesura corresponents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3)  Després  del  bany,  la  Fàtima  ha  quedat molt  despentinada.  Quan  s’ha  volgut 
pentinar ha anat cap al mirall, però estava entelat.   
 
Pensant amb els canvis d’estat i la situació, explica per què s’ha entelat. Posa nom als 
canvis d’estat i justifica per què s’han produït.  
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[SESSIÓ 12 – ACTIVITAT 23]  

AUTOCORRECCIÓ DE L’EXAMEN 

Si omples aquest full correctament pots pujar la nota de l’examen 0,5 punts! 

Aprofita‐ho  i  fixa’t  en  tot  allò  que  et  vas  equivocar  responent,  explica’ns  com  ho 

hauries d’haver escrit i també et comptarà! 

Pregunta 
número: 

En què em vaig equivocar?  Què hauria d’haver respost? 
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MATERIAL DEL PROFESSOR 

[PAUTA D’OBSERVACIÓ] 

Curs i classe:   

Matèria:   

Dia de l’observació:   

Hora de l’observació:   

 

ÍTEMS A OBSERVAR 
VALORACIÓ 

1  2  3  4 

A NIVELL DE CONDUCTA  

Estan atents a les explicacions. 

Es distreuen fàcilment. 

S’escolten els uns als altres. 

Respecten els torns de paraula. 

Compleixen les normes. 

Interrompen constantment. 

Parlen excessivament entre ells quan no toca. 

Es mostren obedients a les indicacions que els dóna el professor. 

Estan distrets fent feina aliena a la sessió 

A NIVELL DE PARTICIPACIÓ 

Participen activament a les activitats en parelles. 

Participen activament a les activitats en grup. 

Treballen bé quan escullen ells els companys d’equip. 

Saben treballar de manera autònoma. 

Aporten idees a les explicacions. 

Interaccionen amb el professor i els companys quan se’ls demana. 

Fan preguntes durant les sessions. 

Es mostren indiferents al curs de la sessió. 

Porten la feina de casa feta. 

1 = cap; 2 = pocs; 3 = molts; 4 = tots 
Observacions: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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[RÚBRICA D’AVALUACIÓ] 

Mitjançant aquesta rúbrica s’avalua l’exposició oral i el treball en equip de la sessió 7. La nota que correspon a aquesta part és d’un 10% sobre 
la nota final.  

Aspectes a avaluar  Insuficient 3/4  Suficient 5/6  Notable 7/8  Excel∙lent 9/10 

Ex
p
o
si
ci
ó
 o
ra
l 

Domini del 
tema que 
s’exposa 

Expressa les idees de 
forma desordenada. 
Costa seguir el fil de 
l’explicació. 

Expressa les idees de forma 
desordenada, però es pot 
seguir el fil de l’explicació. 

Expressa les idees de forma 
ordenada tot i que a 
l’explicació li manca 
fluïdesa. 

Expressa les idees amb claredat 
enllaçant‐les les unes amb les 
altres. L’explicació és fluïda. 

Vocabulari 
utilitzat 

No usa vocabulari 
específic après a les 
sessions. 

Usa algunes paraules del 
vocabulari après a les 
sessions, però a vegades de 
manera incorrecta. 

Usa la majoria de paraules 
del vocabulari après a les 
sessions correctament. 

Usa tot el vocabulari après a les 
sessions correctament. 

Actitud a 
l’hora 
d’exposar 

Es mostra insegur, 
parla fluix i no es posa 
de cara al públic. 

Es mostra insegur però se’l 
sent  bé i se situa de cara al 
públic. 

A vegades es mostra 
insegur però parla amb el 
to adequat i projecta la veu 
al públic. 

Se’l veu segur amb el que explica, 
una un to de veu adequat 
projectant‐lo al públic i mira la 
audiència mentre parla. 

Tr
e
b
al
l e
n
 g
ru
p
 

Treball 
individual 

No fa la seva part i no 
s’interessa per la 
feina. 

Contribueix de manera laxa 
i desmotivada en l’activitat. 
Es distreu fàcilment. 

Fa la feina que li correspon 
i participa activament. Fa 
preguntes quan té dubtes. 

Fa la feina, participa activament, 
pregunta quan té dubtes , fa 
escolta activa i mostra interès. 

Treball 
col∙laboratiu

No hi ha relació amb 
el conjunt. 

S’aprecia una certa 
col∙laboració en 
l’estructura global. 

L’explicació del fenomen és 
correcta. 

L’explicació del fenomen és 
correcta i hi ha hagut intercanvi 
d’idees entre les parelles. 
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[EXAMEN MODEL] 

EXAMEN MODEL 

A continuació s’indica (en color blau) la solució correcta a les preguntes de l’examen. A 

més,  s’indiquen  les  paraules  clau  que  caldrà  que  facin  servir  els  alumnes  per 

aconseguir el total de la puntuació de la pregunta. 

Llegeix amb atenció el que et demanen les preguntes, després contesta‐les tan bé com 

puguis.  

 

1‐ Com es diuen els diferents estats de la matèria? _sòlid, líquid i gas___________ 

 

2‐ Completa el quadre següent:  

 
Com es troben els seus 

àtoms? 
Característiques de l’estat 

 

 
 

Molt separats entre ells. 

No és rígid. 
 
No té forma fixa. 
 
No té volum fix. 

Estat _GAS____ 

 

 
 

Units entre ells però amb 
enllaços flexibles. 

No és rígid. 
 
No té forma fixa (s’adapta 
al recipient que el conté). 
 
Té un volum fix. 

Estat __LÍQUID___ 

 

 
 

Molt units entre ells. 

Rígid. 
 
Forma fixa. 
 
Volum fix. 

Estat _SÒLID__ 
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3‐ Completa el següent esquema amb: 
 els noms dels canvis d’estat. 

 les fletxes pintades segons si ho escalfes (vermell) o ho refredes (blau). 

 
4‐ Completa el següent text amb les paraules següents: 

 volum, matèria, àtom, densitat (x2), massa, sòlid, líquid, gasós 

 

La matèria pot estar en diferents estats (_sòlid_,_líquid_  i __gas__) però sempre està 

feta  d’unes  unitats molt  petites  que  anomenem  ___àtoms__.  Aquests  poden  estar 

molt junts i ocupar poc espai o estar separats i ocupar un __volum____ molt gran.  

La   __densitat__  és  una  de  les  característiques  dels materials,  i  la  definim  com  la 

quantitat de _matèria_ que hi ha en un volum determinat. De  fet podem dir que  la 

_densitat_ és com el DNI dels materials. 
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5‐ Escriu els 5 tipus de materials que coneixes i que hem treballat a classe. Després, 
posa l’exemple de dos o més objectes que estiguin fets d’aquest material. 
 

Material  Objecte 
vidre  got, finestra, ampolla. 
plàstic  Es  considera  vàlid  l’objecte  que  estigui  totalment  fet  d’un 

únic  material,  o  bé,  que  tingui  clarament  un  material 
majoritari. 

tèxtil  Ídem. 

metall  Ídem. 

fusta  Ídem. 

 
6‐ Avui  li  toca  a  la  Fàtima banyar  a  la  seva  germana petita. Dins  el  lavabo  li han 
passat coses que no entén. L’ajudes? 
 
6.1) La Fàtima no entén perquè hi ha objectes que floten  i altres que no.   Fixa’t en  la 
taula que hi ha a continuació i explica‐li el per què a la Fàtima. 
  

 
 
Recorda de que densitat de l’aigua és de 
1 g/cm3. 
 

Objecte  Material 
Densitat 
(g/cm3) 

Aneguet  Plàstic tou  0,90 

Vaixell  Fusta  0,50 

Pinta  Plàstic dur  1,40 

Arracada  Alumini  2,70 

 
 

 
‐ Densitat. 
 
‐ Aneguet i vaixell, menys densos que l’aigua  floten. 
 
‐ Pinta i arracada, més densos que l’aigua  s’enfonsen. 
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6.2) Quan la Fàtima ja tenia la banyera plena, ha posat la seva germana a dins. Resulta 
que el nivell de l’aigua ha pujat i l’aigua ha sobresortit. Ho ha deixat tot ben mullat! 
 
Per què ha passat? Et dóna alguna  idea de com podries mesurar  la densitat del  teu 
cos? 

 
‐ Massa  bàscula del lavabo 
 
‐ Volum   submergint  el  teu  cos  en  una  banyera  i  observant  el  volum  desplaçat. 
Caldria, però, marcar  la banyera tot  indicant el volum d’aigua corresponent en cada 
cas. 
 
 
 

 
Quines dades necessites per mesurar  la  teva densitat? Escriu  també  la  fórmula de  la 
densitat i les unitats de mesura corresponents. 

 
‐ Massa i volum. 
 
‐ Densitat  (g/cm3) = massa  (g)  / volum  (cm3). S’acceptaran altres unitats de mesura 
sempre i quan siguin coherents les unitats de mesura de la densitat, de la massa i del 
volum.  
 
 
 

 
6.3)  Després  del  bany,  la  Fàtima  ha  quedat molt  despentinada.  Quan  s’ha  volgut 
pentinar ha anat cap al mirall, però estava entelat.   
 
Pensant amb els canvis d’estat i la situació, explica per què s’ha entelat?  

 
 
‐  L’aigua  de  la  banyera  (líquid)  passa  a  vapor  d’aigua  (gas)   EVAPORACIÓ  (es 
produeix a conseqüència d’un augment de temperatura).  
 
‐ El vapor d’aigua (gas) passa a aigua (líquid)  CONDENSACIÓ al mirall (es produeix 
perquè el mirall està fred i fa baixar la temperatura del vapor d’aigua, fent que passi a 
estat líquid.  
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ANNEX 7. Rúbrica d’avaluació del Qüestionari inicial i del Qüestionari final 

 

 Nivell d’abstracció 

 0 punts 0,5 punts 1 punt 

 
Les respostes són massa 
superficials. Només descriuen el 
que és evident a la imatge. 

Es fa referència a algun concepte 
que es veu a la imatge però que no 
és tant evident. 

S’anomenen conceptes abstractes 
que no apareixen de manera 
evident a la imatge. 

Imatge 
1 

Respostes com: “es veu un gel”. Ex: “el gel es desfà”. 
Es fa referència a la temperatura i/o 
als canvis d’estat. 

Imatge 
2 

Respostes com: “es veu un iceberg”. Ex: “hi ha gel per l’aigua”. 
Es fa referència a la flotabilitat i/o la 
densitat. 

Imatge 
3 

Respostes com: “es veu una casa 
volant”. 

Ex: “els globus estan plens d’aire”. Es fa referència a la densitat. 

Imatge 
4 

Respostes com: “es veu un nen a la 
piscina”. 

Ex: “el nen flota gràcies al flotador”. Es fa referència a la densitat. 

Imatge 
5 

Respostes com: “es veu unes olles 
per cuinar”. 

Ex: “surt vapor de les olles que hi ha al 
foc”. 

Es fa referència a la temperatura i/o 
als canvis d’estat 

Imatge 
6 

Respostes com: “es veu una finestra 
entelada”. 

Ex: “hi ha gas/líquid que fa que la 
finestra s’enteli” 

Es fa referència a la temperatura i/o 
als canvis d’estat. 

Imatge 
7 

Respostes com: “es veu un home 
que ven globus”. 

Ex: “alguns globus floten i altres no”. Es fa referència a la densitat. 

Imatge 
8 

Respostes com: “es veu una pedra 
dins d’un got”. 

Ex: “el nivell d’aigua puja en posar la 
pedra dins del got” 

Es fa referència al volum. 

Taula A1. Rúbrica per a puntuar les imatges del QI i del QF segons el nivell d’abstracció. Les imatges han estat numerades 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
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 Grau de coneixements 

 0 punts 0,5 punts 1 punt 

 
S’anomenen conceptes d’ús 
quotidià. 

Es concreta bastant Es fa servir terminologia específica. 

Imatge 
1 

Es fa referència al procés 
observat com a “el gel es desfà”. 

S’utilitza terminologia més concreta: es 
parla del pas de l’estat sòlid a l’estat líquid. 

Es parla de “fusió” i/o es fa referència 
a un augment de la temperatura. 

Imatge 
2 

Es fa referència al fet que el gel 
es desfà i/o que hi ha trossos de 
gel flotant per sobre de l’aigua. 

Es fan servir termes com que es passa de 
l’estat sòlid a líquid o que el gel flota sobre 
l’aigua.  

Es parla de “fusió” i/o es fa referència 
a la densitat del gel (menor que la de 
l’aigua). 

Imatge 
3 

Es diu que la casa està flotant pel 
cel. 

Es diu que dins dels globus hi ha gas però 
no s’especifica res sobre la densitat. 

Es parla de la densitat de dins dels 
globus comparant-la amb la de fora. 

Imatge 
4 

Es diu que el nen està flotant a 
l’aigua. 

Es diu que dins del flotador hi ha gas però 
no s’especifica res sobre la densitat. 

Es tracta la densitat del flotador. 

Imatge 
5 

Es diu que surt vapor de dins de 
l’olla. 

Es fa referència als canvis d’estat: de líquid 
a gasós i de gasós a líquid. 

Es parla de “evaporació” i/o 
“condensació”. També es fa referència 
a la temperatura de l’aigua o del 
mirall. 

Imatge 
6 

Es diu que el vidre està entelat. 
Es fa referència als canvis d’estat: de líquid 
a gasós i de gasós a líquid. 

Es parla de “condensació”. 

Imatge 
7 

Es distingeix que hi ha uns 
globus que floten i uns altres que 
no. 

Es fa referència a dos gasos diferents que 
omplen els dos tipus de globus. 

Es tracta la densitat dels dos tipus de 
globus. 

Imatge 
8 

Erròniament es creu que 
augmenta la quantitat d’aigua. 

Es fa referència a un augment en el volum 
d’aigua. 

Es fa referència al volum d’aigua que 
desplaça la pedra. 

Taula A2. Rúbrica per a puntuar les imatges del QI i del QF segons el grau de coneixements. Les imatges han estat numerades 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
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ANNEX 8. Anàlisi dels resultats del Qüestionari inicial i final 

A les taules següents s’observa de quina manera s’ha calculat la millora a la 
qual es fa referència a la secció 3) Qüestionari inicial i final de l’apartat 3.3. 
Resultats obtinguts. 

 

Alumnes

Dades crues 

QI QF 

Abstracció Conceptes Abstracció Conceptes 

1 0 0 1 0,5 

2 2 0 1,5 0,5 

3 1 0,5 6,5 6 

4 2 0 7,5 6 

5 1 0 8 2 

6 2 0 5 2 

7 1 0 5,5 3,5 

8 0 0 4 2,5 

9 0,5 0 2,5 1,5 

10 4 1 7,5 6 

11 3,5 0 7 4,5 

12 4,5 1 5 3,5 

13 1,5 0 5 3 

14 3 0 7 4,5 

15 4 1 8 7 

16 4 0 8 6,5 

17 1,5 0 7 3,5 

18 6 2,5 8 8 

19 1,5 0,5 8 6 

20 1 0 1 0 

21 1,5 0,5 2 1,5 

22 2 0,5 7 4 

Taula A3. Puntuació obtinguda al Qüestionari inicial (QI) i al 
Qüestionari final (QF) de 22 alumnes. En cada cas es puntua el 
nivell d’abstracció i el grau de conceptes assolits amb un màxim 
de 8 punts. 
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Alumnes 

Millora (dades crues) 

QF - QI 

Abstracció Conceptes

1 1 0,5 

2 -0,5 0,5 

3 5,5 5,5 

4 5,5 6 

5 7 2 

6 3 2 

7 4,5 3,5 

8 4 2,5 

9 2 1,5 

10 3,5 5 

11 3,5 4,5 

12 0,5 2,5 

13 3,5 3 

14 4 4,5 

15 4 6 

16 4 6,5 

17 5,5 3,5 

18 2 5,5 

19 6,5 5,5 

20 0 0 

21 0,5 1 

22 5 3,5 

Taula A4. Millora de cada alumne. 
Aquestes dades s’han obtingut de 
restar la puntuació del QI a la 
puntuació del QF. 

 

 

 

 

 

 

Alumnes

Millora normalitzada 
(%) 

Millora ÷ (8 - QI) x 100 

Abstracció Conceptes

1 13 6 

2 -8 6 

3 79 73 

4 92 75 

5 100 25 

6 50 25 

7 64 44 

8 50 31 

9 27 19 

10 88 71 

11 78 56 

12 14 36 

13 54 38 

14 80 56 

15 100 86 

16 100 81 

17 85 44 

18 100 100 

19 100 73 

20 0 0 

21 8 13 

22 83 47 

Taula A5. Millora normalitzada de 
cada alumne. Aquestes dades s’han 
obtingut tenint en compte les 
possibilitats de millora de cada 
alumne. Els resultats s’expressen en 
tant per cent i pretenen il·lustrar el 
que ha millorat cada alumne tenint en 
compte el marge de millora que tenia 
(ja que un alumne amb un 1 al QI 
tenia més marge de millora que un 
alumne amb un 7). 
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