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Títol:  Camins d’aigua 

 

 

Objectius  

 

Dimensió Tecnologia i Vida Quotidiana: 

 Competència 9: Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i 

criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 

 Competència 10:  Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana 

de forma segura i eficient. 

 

Iniciació a l’activitat científica: 

- Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes 

rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús 

de diferents fonts d’informació.  

- Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació 

 

 

Descripció de la proposta  

 

Dins el marc d’un projecte d’investigació, se’ls proposa la creació d’un prototip de dipòsit de 
recollida d’aigua. Aquest dipòsit ha d’avastir a una petita població. 
Els alumnes es distribueixen amb grups de 3 fets a l’atzar, a través de nombres escrits en 
paper i repartits entre ells. Cada grup d’alumnes representa una empresa d’enginyers. Se’ls 
entrega una capsa amb el material necessari per fer el prototip/maqueta. Disposen de 45 
minuts de temps. Posteriorment hauran de defensar la seva proposta amb una petita exposició 
oral davant la resta de companys que la valoraran a través d’una rúbrica-. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Els agrupaments són de 3 alumnes per permetre que tots puguin participar activament en el 

disseny de la proposta. Amb grups més grans alguns alumnes poden desvincular-se fàcilment 

de la proposta. Els grups són fets a l’atzar. És important que el mestre/a intervingui el mínim 

possible en el disseny, per fomentar la presa de decisions, l’assaig error. En cas que hagi 

d’intervenir ho ha de ser a través de preguntes que invitin a l’alumne/a a reflexionar i a buscar 

per si mateix la solució.  

 

 

Recursos emprats  
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- Material necessari: Canyes, pals de fusta. 2 gots de plàstic, cinta aïllant, 1 bola de 
porexpan, plastilina,  gomes elàstiques 

- Comptador de temps (del youtube “45 minuts countdown”) 

- Rúbrica d’avaluació de l’estructura 

- Fitxa tècnica 
 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Aquesta activitat possibilita a l’alumnat participar en la construcció d’una maqueta com a 

resposta a una necessitat quotidiana. El treball cooperatiu, dins el marc d’un procés científic 

facilita l’autonomia i la presa de decisions dins el grup. L’exposició oral final, permet una reflexió 

profunda dels passos seguits i alhora una autovaloració del propi grup, que el permet fer 

propostes de millora.  

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Cicle superior de Pirmària 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Àmbit artístic i àmbit lingüístic 

 

Documents adjunts 

- Guia ampliada 

- CB_ARC_Medi_Pri 

 

Autoria 

 

Anna Maria Viñas, Escola Nostra Llar de Sabadell 
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