
Títol:  Introducció al món Nano

Objectius 

Introducció al món Nano és una seqüència didàctica interdisciplinar que introdueix als alumnes
en el món de la nanoescala, la nanociència i la nanotecnologia.

Els objectius principals són:

Emprar conceptes, eines, estratègies  i utilitzar el raonament matemàtic per comprendre els
efectes de la grandària com a conseqüència del canvi superfície/volum en els materials.

Resoldre activitats on cal treballar l’escala, la nanoescala, la notació científica i els múltiples i
submúltiples decimals de les unitats del SI.

Experimentar com les propietats d’un material poden canviar si es treballa en la nanoescala.

Descripció de la proposta 

El fil conductor de les diferents activitats és en Nano, un personatge fictici  creat pels alumnes,
que amb les seves experiències introdueix les diferents activitats. 

S’ha estructurat en cinc blocs:

Qui és i què fa en Nano? Describing and drawing our nano : Descripció del personatge.

En Nano té mal de cap : Índex superficie/volum i definició del nanòmetre.

Els viatges d'en Nano per l'escala:  Treball amb l’ escala nanomètrica.

En Nano observa les gotes de pluja: Diferents propietats dels materials com la hidrofobicitat.

En Nano es posa la bata blanca: Activitats experimentals.

Aspectes didàctics i metodològics 

La seqüència didàctica està pensada per realitzar-la de forma continua o per realitzar activitats
soltes quan el professorat cregui convenient. 

L’alumne treballa de diverses maneres en funció de l’activitat que se li planteja: individualment,
cooperativament en petits grup de 3 o 4 persones i quan cal fa  les seves aportacions al grup-
classe. Es potencien les situacions de discussió i de reflexió en grups cooperatius. 
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Els diferents continguts de les activitats estan contextualitzats i és l’alumne qui els hi dóna sig-
nificat. D’aquesta manera l’alumne va adquirint coneixements. El paper del professor és el d'es-
timular, acompanyar, marcar el ritme de treball a l’aula i aconseguir que l'ambient de classe si-
gui l'apropiat.

Recursos emprats 
Els materials  utilitzats  són a l’abast  de tothom, utilitzant  sempre materials  molt  propers als
alumnes com poden ser daus, pintaungles, etc. Cal destacar la utilització de pastilles neteja
pròtesis en el cas ‘En Nano té mal de cap’ per fer la simulació del medicament.
Els programes utilitzats són GeoGebra i Calc.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es tracta d’una  seqüència  didàctica  amb mirada CTMA i  estructura ESETE.  Destaquem el
desenvolupament de la competència comunicativa a través de  les noves tecnologies (Drive,
Sites, etc.)

Alumnat a qui s’adreça especialment 

La  proposta s’adreça als alumnes de 2n d’ESO, tot i que  la majoria d’activitats  es poden fer 
amb alumnes de 3r d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Introducció al món Nano és una seqüència didàctica que recull un seguit d’activitats amb mira-
da CTMA. Integra els coneixements de ciències, tecnologia i matemàtiques en contextos pro-
pers als alumnes a la vegada que promou en aquests diferents capacitats amb dinàmiques de
treball diverses. Alhora intervenen les matèries de català, anglès i visual i plàstica  tant en la
creació del personatge que fa de fil conductor com en les conclusions de les diferents activitats.

Documents adjunts

Seqüència didàcticav3.pdf : Programació de la seqüència didàctica.
Bloc1_En Nano té mal de cap: Carpeta amb fitxes d'activitats.
Bloc 2_Els viatges d'en Nano per l'escala: Carpeta amb fitxes d'activitats.
Bloc 3_En Nano observa les gotes de pluja: Carpeta amb fitxes d'activitats.
Bloc 4_En Nano es posa la bata blanca: Carpeta amb fitxes d'activitats.
Bloc 5_ Describing and drawing our Nano: Carpeta amb fitxes d'activitats.
Bloc 6_ Annex: Formació de grups de treball, rúbriques d'avaluació.
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Tots aquests materials els podeu trobar editables en les webs
 Descobrint amb en Nano la nanociència i la nanotecnologia: 

http://nanociencia-i-nanotecnologia.epiagranollers.cat/
Autoria: Ana M. Argemí Llobet i Teresa Coma Torres.

 Projecte NANO: http://agora.xtec.cat/ieselsui/categoria/nano/ 
Autoria: Isabel Garcia-Ramos Quiroga i Theo Santiago Colino 

Autoria

Ana Argemi Llobet, Escola Pia Granollers, anna.argemi@epiagranollers.cat

Teresa Coma Torres, Escola Pia Granollers, teresa.coma@epiagranollers.cat

Isabel Garcia-Ramos Quiroga, INS El Sui, igarcia4@xtec.cat

Theo Santiago Colino, INS El Sui , tsantiag@xtec.cat
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