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Com es què sentim el mar dintre de la caragola? 

 
1a SESSIÓ 
 
A partir de la manipulació d’una col·lecció de caragoles de mar, alguns infants 
s’adonen que senten el soroll del mar, posen la mà dintre, la giren, ... i no toquen 
l’aigua. Aquesta descoberta es comparteix a la rotllana. 
La mestra pregunta: Com pot ser que soni? Què en penseu? 
Fan una primera pluja d’idees. 
 
 
2a SESSIÓ 
 
Reprenem la conversa i decidim, entre tots, que cada un dibuixarà allò que 
imagina. 
 
 
3a SESSIÓ 
 
Compartim els dibuixos, els classifiquem i decidim que cal obrir la cargola. 
Amb un martell la trenquem i descobrim que no hi ha “res”. 
 
 
4a SESSIÓ 
 
Reprenem l’observació de la cargola trencada i la mestra pregunta: Segur què no 
hi ha res? Què hi ha al nostre voltant?  
La mestra recull l’aire del voltant amb una bossa. Els infants capturen també aire 
de la classe, del pati, del passadís,...  
Ens adonem que hi ha aire encara que no el veiem. 
 
 
5a SESSIÓ 
 
En rotllana pensem diferent formes de capturar l’aire amb la boca, una ampolla, 
una xeringa, un globus. 
Notem l’aire que surt aixafant, prement, ... Podem capturar l’aire que surt? 
Busquem maneres de fer-ho. 
En diferents moments juguen amb materials que tenen dins una caixa a la classe: 
xeringues de diferents mides, ampolles i garrafes d’aigua buides, globus,... 
Ens anem adonant que a vegades costa més o menys, que els globus s’inflen 
molt o poc. 
 
 
6a SESSIÓ 
 
 
A la rotllana conversem sobre allò que hem anat fent i descobrint i repartim  les 
tasques que faran en petit grup. Uns dibuixen l’aire dins de les ampolles, altres 
l’aire de la classe. Observem els dibuixos i la mestra els hi proposa representar-
ho amb el cos. 
Ens adonem que allò que imaginàvem  no pot ser, l’aire no pot estar lligat perquè 
quan caminem no xoquem amb res, no ho notem. Sorgeix la idea de que han de 
ser parts deslligades. 
Representem l’aire dins l’ampolla buida i quan passa al globus afegint aquesta 
nova idea. 
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7a SESSIÓ 
 
A l’estona de conversa reprenem la idea inicial: Dins de la caragola hi ha aire, 
però, l’aire sona? 
Amb diferents materials fem provatures, bufant pel tub, movent-lo, estirant la 
boca del globus,... 
Representem amb el cos el que passa dins el tub quan bufo i sona. 
 
 
8a SESSIÓ 
 
La manipulació del diferents objectes fa que alguns nens s’hagin adonat que 
podem sentir el mar d’altres maneres. 
Compartim les descobertes a la rotllana i fem una classificació amb el criteri: 
sento el mar/no ho sento. 
 
 
9a SESSIÓ 
 
Dibuixem el camí que fa el so. 
 
 
10a SESSIÓ 
 
Organitzem la sessió en mig grup i, utilitzant la pissarra digital, ens tornem a 
plantejar la pregunta inicial: Com és que va escoltar el mar? 
A sobre de la fotografia inicial d’una nena escoltant la caragola i tenint present tot 
el que hem aprés responem la pregunta a través del dibuix. 
 
  


