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Plou! Què sentim? 
Nucli 

 

 
Objectius  

 
Entendre, des de la globalitat de l’ésser viu, quins son els mecanismes que 
intervenen en la funció de relació. 
 
Competències, Continguts  o Processos que es treballen de forma explícita 

 
Competències pròpies de l’àrea: 
-Utilitzar críticament fonts d'informació que usin diferents tipus de suport per 
observar i analitzar l'entorn. 
-Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables 
en els materials. 
-Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes 
relacionades amb problemàtiques ambientals, amb la conservació de la salut 
o amb l’ús d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents per actuar 
amb aquest coneixement. 
-Participar en la vida col•lectiva de la classe,  posant en pràctica habilitats 
socials que afavoreixen les relacions interpersonals. 
- Actuar en el marc de projectes col�lectius per resoldre problemes i millorar 
la vida de la comunitat i per promoure una vida saludable. 
 
Continguts: 

Identificació dels òrgans dels sentits 

Reconeixement de les informacions que arriben pels sentits 

Identificació dels sentits com a productors d’estímuls que provoquen respostes 

Imaginació, observació, reflexió i explicació  

Expressió oral, escrita i gràfica del coneixement adquirit  

Descripció, explicació i justificació 

Utilització del comptagotes, de la lupa de mà i iniciar-se en l’ús de la lupa 
binocular i el programa Motic 

Interès per participar en les converses i en el grup cooperatiu 

Reconeixement de la importància de l’estalvi de l’aigua 

Identificació de la necessitat de la higiene per poder mantenir una vida 
saludable 

Reconeixement de les diferències sensorials de les persones 

Aplicació dels coneixements adquirits 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
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Nenes i nens de cicle inicial 
 
Temporització 

 
12 sessions; quatre d’1 hora i vuit d’1 i mitja 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

Aquesta és una unitat competencial amb aquestes característiques: 
Parteix de les idees prèvies de l’alumnat per tal de fer-les evolucionar. 
Fomenta l’experimentació com a activitat destinada a adquirir coneixements. 
Busca l’explicació al fenomen, ajudant a l’alumnat a construir els models 
explicatius des del punt de vista de la ciència escolar, en aquest el model 
d’ésser viu.  
Inclou el fer, pensar i comunicar de manera interrelacionada. 
Utilitza diferents llenguatges: oral, escrit, el dibuix, les maquetes... 
Treballa dintre i fora de l’aula. 
Ajuda a l’infant amb preguntes productives 
I considera l’avaluació com un aspecte més del procés d’aprenentatge. 
 
Aspectes tècnics  

Ordinador, lupa binocular, web cam i programa associat, sensor i programa 
associat i canó i pantalla.  
 
Documents adjunts 

 
Guió de l’alumnat 
Guia ampliada 
 
Imatge que acompanya la descripció 
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