
Mistery Box. Dissenya un dipòsit d’aigua. Nivell bàsic
            

Objectius 

A banda dels objectius generals, que trobareu a la descripció de l’itinerari, aquesta activitat vol
assolir els objectius següents amb l’alumnat:

1. Deduir les condicions d’estabilitat d’una estructura
2. Treballar les característiques de l’equilibri estàtic
3. Diferenciar entre estat de repós i moviment
4. Explicar el procés de construcció d’una estructura

Descripció de la proposta 

Als alumnes se’ls planteja el següent repte: 

«Treballeu per una assessoria d’enginyeria que participa en un projecte d’abastiment d’aigua
potable en zones de muntanya remotes. Heu de dissenyar una estructura elevada que suporti
un  dipòsit  d’aigua  i  que a  més sigui  lleugera  per  poder-se transportar  fàcilment. El  vostre
objectiu és mostrar una maqueta que permeti replicar l’estructura i que suporti un bric de llet o
suc buit.»

Per aconseguir l’objectiu i resoldre el problema que se’ls planteja hauran de fer servir els seus
coneixements sobre equilibri, forces, estàtica ... alhora que descobreixen i experimenten amb
les característiques principals del material amb què treballaran. 

La conversa i  discussió  d’alternatives  en el  si  de  cada parella  o  grup de tres alumnes  es
complementarà amb la interacció  amb la resta de grups,  analitzant  possibilitats,  comparant
propostes, avaluant maneres de fer ...

Una possible seqüenciació de la sessió podria ser la següent:

1r.  Es llegeix el missatge extern: Mistery Box. Estabilitat i lleugeresa!
2n. S’hauria  de fer una conversa al voltant de les dues paraules anteriors per tal de recollir les
seves idees prèvies. Al final de l’activitat es poden recuperar els comentaris i revisar-los si cal.
3r.  Es deixa que els alumnes,  organitzats en parelles o grups de tres persones, belluguin la
caixa i pensin quin material pot incloure.
4t. Els alumnes obren la caixa i llegeixen el missatge de dins: 

Treballeu per una assessoria d’enginyeria que participa en un projecte d’abastiment d’aigua
potable en zones de muntanya remotes. Heu de dissenyar una estructura elevada que suporti
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un dipòsit  d’aigua  i  que a  més sigui  lleugera  per  poder-se transportar  fàcilment. El  vostre
objectiu és mostrar una maqueta que permeti replicar l’estructura i que suporti un bric de llet o
suc buit.

Aquest missatge es comenta en el gran grup per garantir que tothom l’ha entès correctament.

5è.  Els  alumnes  comencen  a  treballar  de  forma autònoma i  en  parelles  independents.  És
interessant destacar que si algú considera que el necessita se li pot facilitar paper i llapis per fer
el disseny de l’estructura. Aquest aspecte és interessant proposar-ho de manera explícita als
alumnes de cicle superior.
6è.  Un cop enllestides  les construccions,  cada grup mostra a la  resta de la  classe el  seu
dispositiu. Aquest moment ha de servir tant per validar que es compleixen les condicions del
repte (estabilitat i capacitat de suportar un bric buit de llet o suc), com per comunicar el procés
de treball que s’ha dut a terme. Les aportacions de la resta del grup han de servir per recollir les
propostes de millora del prototip, i fins i tot es pot programar una altra sessió per incoporar-les a
una nova versió.
7è.  Finalment,  s’analitzen  les  solucions  elaborades  per  l’alumnat  relacionant-les  amb  els
continguts específics que el currículum proposa sobre màquines simples.

Aspectes didàctics i metodològics 

És recomanable organitzar el grup en parelles o grups de tres. Els alumnes aprenen manipulant
els objectes, per això sovint cal deixar una estona perquè coneguin els materials amb els que
han de treballar.

Mentre es pugui, el professorat només ha de fer d’observador i si cal, en algun moment del
procés pot  plantejar  noves preguntes que ajudin l’alumne a millorar  el  seu giny, a resoldre
alguna dificultat, a analitzar noves possibilitats ...

La posada en comú dels prototips es pot organitzar en rotllana, deixant prou espai perquè cada
un dels grups provi el seu disseny i mostri el seu funcionament. La interacció amb la resta del
grup ha de permetre l’intercanvi d’opinions sobre les característiques del disseny però també
sobre les possibilitats de millora d’aquells aspectes que no hagin estat prou assolits.

Recursos emprats 

Per cada dos alumnes: una caixa de cartró (la poden portar els mateixos alumnes uns dies
abans de la realització de l’activitat).
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Material  a col.locar dins la caixa: tisores, gomes elàstiques,  gots de plàstic,  cinta adhesiva,
cordill,  tubs de cartró, canyes de beure, clips d’oficina,  pals depressors, netejapipes,  joc de
cartes ...

Material per posar a disposició de forma general: silicona, estris d’escriure, fulls de paper, un
bric de llet o suc, balança.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Aquesta activitat  s’adapta a l’assoliment  de moltes competències,  atès que és una activitat
plantejada com a repte sense solució única. A més possibilita el treball de grup i fomenta la
creativitat  de l’alumnat  i  una metodologia activa (aprendre fent)  i  on l’alumnat  és capaç de
regular el seu propi procés d’aprenentatge (aprendre a aprendre).

Segons el  nivell  d’aprofundiment  a què es vulgui  arribar  amb els alumnes,  la fase final  de
l’activitat pot consistir en una anàlisi dels aspectes que no han funcionat prou bé i com millorar-
los,  de manera que també pren importància  l’aprenentatge  assaig-error  i  el  d’aprendre  per
millorar.

Pel que fa als continguts, els que es troban més directament relacionats amb el Currículum de
primària són els  que estan inclosos en l’àrea de Coneixement  del  Medi  Natural  en el  bloc
d’entorn, tecnologia i societat.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Cicle superior d’Educació Primària. Segons l’edat es poden fer adaptacions, bé canviant part
del material a disposició dels alumnes o modificant algunes de les característiques del repte a
assolir.
 
Documents adjunts

http://agora.xtec.cat/cesire/categoria/projectes/tecnologies_creatives/
http://tryengineering.org/lesson-plans/tall-tower-challenge   
http://tryengineering.org/lesson-plans/water-tower-challenge   

Autoria

Grup  de  treball  de  “Tecnologies  Creatives”  del  CESIRE  , a  partir  de  materials  del  web
www.tryengineering.org    
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