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TOT CANVIA? 

 

 

“TOT CANVIA?” 

 FASE CICLE 
APRENENT
ATGE  

ACTIVITAT  
 

TEMPS DESCRIPCIÓ MATERIALS AGRUPACIÓ AVALUACIÓ PAPER MESTRA 

1  Exploració 
idees 
prèvies 

Preparació 
de la 
sortida 

1 hora 
30 min 

Presentació sortida Museu Blau. Visualització 
imatges façana. 
1. Conversa: 
- Què ens trobarem al museu? 
Posar per escrit i dibuix les idees.  
2. Conversa: 
- Què deuen voler dir amb “Tot canvia”? 
(Escriure les idees en una llista) 

Power point 

façana 

museu 

Papers i 

llapis. 

 

Conversa en 
gran grup 
(compartir 
idees). 
Individual 
(treball escrit 
posterior). 

Mestra: conèixer 
idees prèvies dels 
alumnes vers la 
sortida. 
Alumne:  ser 
conscient del què 
coneix i 
compartir idees i 
experiències  

Moderadora de la 
conversa. 
Escoltar. No desvetllar 
l’activitat que durem 
a terme, ni què hi ha 
al museu. 
Recollir idees dels 
alumnes 

2  Exploració 
idees 
prèvies + 
nou 
coneixeme
nt 

 Sortida Sortida: 
2 hores 
30 min 
Aula: 1 
hora 

  SORTIDA: Activitat de “tot canvia?” 
-  Fragment del conte “La promesa del capgròs”. 
Creieu que el capgròs pot complir la promesa? I 
l’eruga? 
- Exploració del material que trobem a les taules. 
L’espai es divideix en quatre taules amb: cranis i 
pells; roques i minerals; material vegetal; i 
llavors.  
- Conversa final. “Creieu que hi ha algun material 
dels que hem vist que no canvia?” 
   AULA 

Càmera 
Paper i llapis 

SORTIDA 
En gran grup 
 
AULA 
Conversa gran 
grup. 
Treball 
individual 

L’avaluació té lloc 
a la conversa 
final de l’activitat 

Recollir idees alumnes 
i preparar preguntes 
per posar en dubte als 
alumnes (generar 
reflexió sobre el que 
saben). 
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Conversa sobre cóm a anat la sortida (compartir 
opinions) 
Dibuix i escrit: “Què és el que m’ha agradat 
més?”. 

3 Nou 
coneixeme
nt + 
Estructurac
ió 

Post-
Sortida. 
Classificaci
ó dels 
elements  

1 hora 
30 min 

1. Tancament de la sortida “Era el que ens 
imaginàvem?” 
Fer  referència als coneixements previs (sessió 1)  
2. Activitat d’organització “famílies” : 
A partir d’unes targetes amb imatges dels 
materials que hem vist a la sortida, els alumnes 
(en grups de 4) hauran de classificar-les, agrupar-
les. I escriure un títol a cada grup.  
3. Posada en comú de les organitzacions. 
Presentar-les i coavaluar-nos. 

Idees prèvies 
(llista i 
dibuixos) 
Targetes dels 
elements que 
hem vist (6 
còpies). Sis 
cartolines i 
llapis. 

En gran grup 
(rotllana) per 
les idees 
prèvies i la 
posada en 
comú de 
l’activitat. 
 
Per fer 
l’activitat: en 6 
grups de 4 
alumnes. 

Avaluació 
conjunta oral, 
guiada per la 
mestra, sobre les 
idees prèvies 
(sessió 1). 
Coavaluació 
alhora de 
compartir 
l’activitat 
d’organització. 
 

Moderador de la 
conversa. 
 
Activitat: Observar, 
estirar el fil (si és 
necessari) a partir de 
preguntes. 
O posar-los en dubte. 

4 Nou 
coneixeme
nt + 
Estructurac
ió 

Què fa 
canviar els 
elements 
que hem 
vist? 

1 hora 
(mig 
grup) 

Feed-back del que hem fet i sabem fins ara. Els 
elements naturals que hem vist canvien sols? 
Què necessiten per canviar? 
1. Conversa en grup. Projecció d’una classificació 
ANIMALS PLANTES i PEDRES I FÒSSILS. Què 
necessiten ... per canviar? 
2. Posar per escrit(en grups de 3):  “Què 
necessiten les .... per canviar?”  
3. Posar en comú i revisar. 
 
NOTA: començar a portar material natural. 
 

Power point 
amb la 
classificació 

Sessió amb mig 
grup.  
Convers 
conjunta 
Treball en 3 
grups de 3 o 4 
alumnes 

Avaluació 
conjunta en gran 
grup. 

Moderador de la 
conversa. 
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5 Estructurac
ió i 
aplicació 

Les 
persones 
com 
agents de 
canvi 

1 hora 1. Feed-back en gran grup recordant el que hem 
vist fins ara. Les persones podem ser agents de 
canvi? 
Observació d’imatges per “estirar el fil” de la 
conversa. 
2. Activitat: L’objectiu és descobrir el canvi que 
s’ha produït. Per parelles tindran un full amb un 
objecte i a la paret hi hauran penjades unes 
imatges amb elements naturals. Han de 
relacionar com és ara (l’objecte) amb cóm era 
abans (element natural) i enganxar-ho al full. 
2. Comparar les dues imatges i escriure els canvis 
i continuïtats (què a canviat? Què continua 
igual?).   

Imatges 
objectes i 
imatges 
material natural 

Conversa inicial 
en gran grup. 
Activitat per 
parelles. 
 

L’avaluació tindrà 
lloc durant 
l’activitat.  

Presenta l’activitat i fa 
preguntes als 
alumnes. 

6 Aplicació Experimen
tem a 
través del 
Land Art 

1 hora 
30 min 

1. Feed-back del que sabem fins ara. La 

mestra presentarà en un power point unes 

obres de l’artista Andy Goldsworthy (Land 

Art). Què a canviat? Com ho fa? Que 

representa? 

2. Taller: Per parelles els alumnes crearan la 

seva obra a partir del material natural que han 

portat i el que els ha cedit l’escola. 

Power point 
sobre les obres. 
Material 
organitzat en 
caixes:  
Vegetal / 
Pedres, fòssils /  
Animal 
A més: fang, 
pintura i fil 
ferro. 

En gran grup la 
presentació. El 
taller per 
parelles 

L’avaluació la 
realitza la mestra 
a partir de 
l’observació del 
comportament 
dels alumnes a 
l’aula. 

Observadora i 
mediadora si és 
necessari.  

7 Aplicació Un títol 
per la 
nostra 
obra 

Part 1: 
1 hora 
30 min 
 

Sessió de tancament.  

Matí: es torna a la pregunta inicial “Tot 

canvia?” la mestra recull les idees (avaluació) 

Full i llapis 

Fotografia 

individual de 

En gran grup la 
conversa de la 
primera part. 
Individual el 

L’avaluació té lloc 
a la conversa 
inicial, a partir de 
la resposta dels 

Mediadora de la 
conversa. 
Avaluar: a partir de 
les idees i aportacions 
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Part 2: 
1 hora 

I elaboració d’un petit text  explicatiu sobre 

l’obra realitzada.  

Tarda: per parelles elecció d’un títol per l’obra 

(fitxa tècnica). I elaboració de l’exposició: TOT 

CANVIA? 

 

l’obra 

realitzada 

Fitxa tècnica 
(títol i autors) 

text 
Per parelles el 
títol 

alumnes a la 
pregunta. En 
aquest moment 
la mestra i els 
alumnes podran 
comprovar el que 
saben. 

dels alumnes 

 



                                                                                                                                 

 

                                                     

 

 

 

5

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: TOT CANVIA? 
 
 

ACTIVITAT 1: Preparació de la sortida (exploració d’idees prèvies) 

Temps: de 9:30 a 11 (1hora 30min)  

OBJECTIUS 

- Adoptar una actitud respectuosa a la rotllana, d’escolta i de parla. 
- Utilitzar la llengua oral com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres. 
- Utilitzar el llenguatge gràfic i l’escrit per expressar i comunicar les idees personals i els nous continguts. A partir de descripcions, justificacions, 
explicacions, etc. 

ACTIVITAT 

La mestra presentarà la sortida al Museu de la Ciència de Barcelona (Museu Blau) on realitzarem una activitat que es diu “tot canvia?”.  

             1. Conversa conjunta en rotllana.  

Començarem parlant del que ens imaginem que ens podem trobar. Per tal d’iniciar la pluja d’idees partirem de, l’experiència personal dels alumnes i 

de la projecció de unes imatges de la façana exterior del museu.  

- Què els suggereix el nom del museu? (Per què es deu dir Museu Blau?) 

- Què vol dir amb “tot canvia?”  Què creieu que veurem? (realitzarem una llista amb les aportacions dels alumnes) 

Cal tenir en compte que no tots els alumnes coneixen el museu, per tant, per fomentar la participació de tots i que no només prenguin la paraula 

aquells que el coneixen, iniciarem la conversa observant les imatges del museu. També és important que la mestra no desvetlli el que veurem, que 

sigui sorpresa.  

 

            2. De manera individual posarem per escrit “Què ens trobarem al museu?” i cada alumne escriurà i dibuixarà el que cregui. És una feina 
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individual, però poden comentar amb els companys de la taula per ajudar-se.  

 

El paper de la mestra durant la conversa és de moderadora, a partir de: respectar els torns de paraula (aixecant la mà per parlar) i fent preguntes 

sobre el que van comentant. 

MATERIAL 

Suport visual: Preparar un power point amb fotografies del museu per fora i de l’esquelet de la balena Brava (personatge emblemàtic del museu, 

situat a l’entrada del museu). 

Papers i llapis. 

Extra: Vídeo sobre la façana del museu https://www.youtube.com/watch?v=j8DG0Twfl5Q (per la conversa, o pel final com a relaxació). 

AVALUACIÓ 
Amb aquesta activitat el mestre pot conèixer quines són les idees prèvies que tenen els seus alumnes vers la sortida (sobre què associen a la idea de 
museu de la ciència). Per un altre costat també serveix als alumnes per fer-se conscients del que saben, compartir les seves idees amb els companys i 
adquirir de noves.  

FINALITAT 
Ser conscient dels coneixements previs sobre la idea de ciència i canvi.  

Compartir experiències personals i/o idees que els suggereix el títol de l’activitat i el nom del museu.  
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ACTIVITAT 2: Sortida (idees prèvies + nou coneixement) 

Temps: Sortida de 10 a 12:30 (2hores 30min); Aula de 15 a 16:00 (1hora)  

OBJECTIUS 

- Interpretar el present a partir de comprendre el passat (en relació amb el canvi). 
- Utilitzar la llengua oral com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres. 
- Utilitzar de manera responsable i creativa el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp (material de la sortida). 
- Adoptar una actitud respectuosa a la rotllana, d’escolta i de parla. 

ACTIVITAT 
             SORTIDA 
La sortida la farem els dos primers i ens dividirem, primer un farà l’activitat i després anirà a l’exposició permanent i al revés.  
1. Primer farem l’activitat de “tot canvia?”: 

- Comença amb el conte “La promesa del capgròs”. Es llegeix només un fragment de l’inici. Creieu que el capgròs pot complir la promesa? I l’eruga? 
- Seguidament es passa a l’exploració del material que trobem a les taules. L’espai es divideix en quatre taules amb: cranis i pells; roques i minerals; 

material vegetal; i llavors. En aquesta part de l’activitat tant la mestra com les pedagogues poden fer preguntes als alumnes. Per exemple: 
Aquesta pell de quin animal deu venir? Aquesta llavor sempre serà així? Com ho faríem perquè canviés?  

- Finalment té lloc una conversació final, on posarem les idees en comú i reflexionarem sobre alguns aspectes, a partir de la idea: “Creieu que hi ha 
algun material dels que hem vist que no canvia?” 

 
2. La segona part de l’activitat té lloc a l’exposició permanent del museu “planeta vida”. Aquesta consisteix en la cerca d’uns cromos per omplir un 
àlbum. Les imatges a trobar tenen relació amb el canvi (pedra, fòssil, aglà i capoll de papallona). El museu ens proporcionarà un mapa del museu per 
dins. 
 
        AULA 
Tancament de la sortida. Primer parlarem sobre com a anat la sortida, si els ha agradat, què han vist, etc. De manera individual es realitzarà una feina: 
“Què m’ha agradat més?”. Els alumnes escriuran i faran un dibuix representatiu “el que més m’ha agradat ha estat....”. 
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MATERIAL 
Càmera (o mòbil) per fotografiar els alumnes durant l’exploració i els elements que hem vist.  
Paper i llapis. Durant la sortida és important que la mestra registri les idees i dubtes que els sorgeixi al grup. 

AVALUACIÓ 
Podríem dir que en aquesta sessió l’avaluació té lloc a la conversa final de l’activitat. On els alumnes posen en dubte les idees prèvies que tenen sobre 
els materials a partir de compartir-ho amb els companys. 

FINALITAT 
Explorar, experimentar, descobrir, fer-se preguntes, etc. Despertar interès i curiositat sobre la idea de canvi dels diversos elements que trobarem. 

 

 

ACTIVITAT 3: Post-Sortida. Classificació dels elements (nou coneixement + estructuració) 

Temps:  de 11 a 12:30 (1hora 30 min) 

OBJECTIUS 
- Participar activament en el treball en grup  i responsabilitzar-se de la feina. 
- Adoptar una actitud respectuosa vers la pròpia feina i la dels altres. 
- Adoptar una actitud respectuosa a la rotllana, d’escolta i de parla. 
- Estructurar de manera general les idees (agrupacions, famílies, etc). 



                                                                                                                                 

 

                                                     

 

 

 

9

ACTIVITAT 
1. En gran grup (rotllana) i de manera general, seguirem amb el tancament de la sortida. Per fer-ho farem referència als coneixements previs que vàrem 
apuntar el primer dia “Era el que ens imaginàvem?” 
2. Seguidament realitzarem una activitat d’organització del que hem vist.  
La mestra presentarà als alumnes unes targetes amb unes fotografies impreses de elements que hem vist anteriors (pinyes, fòssils, llavors, capoll de 
papallona, pedres, etc). Primer recordarem de manera general el què havíem dit sobre aquests. Seguidament la mestra explicarà l’activitat: 
Ens asseurem a les taules i dividirem la classe en 6 grups de quatre alumnes. La mestra posarà enmig  de cada grup les targetes i els alumnes hauran de 
fer grups (agrupar per famílies), enganxar-les en una cartolina i escriure un títol. Durant aquest treball la mestra anirà observant les reflexions i 
preguntant per tal de fer-los reflexionar. Per exemple, posant-los en dubte o estirant el fil: en que s’assemblen? Que tenen de diferent?. 
3. Finalment, (en forma de teatrillo) presentarem als companys  les organitzacions que hem fet i ens avaluarem entre tots. 

MATERIAL 
Idees prèvies (llista i dibuixos) 
Targetes dels elements que hem vist (6 còpies). Sis cartolines i llapis. 

AVALUACIÓ 
Realitzarem una avaluació conjunta oral, guiada per la mestra, sobre les idees prèvies que vam realitzar a la sessió 1. 
Al finalitzar la sessió compartirem a feina amb els companys amb l’objectiu de compartir les idees, coavaluarnos. 

FINALITAT 
Ser conscient de les noves idees a partir dels coneixements previs que tenien. I estructurar el nou contingut (classificació segons les qualitats de 
l’element). 
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ACTIVITAT 4: Què fa canviar els elements que hem vist? (nous continguts + estructuració) 

Temps: Mig grup de 9 a 10 i l’altre de 10 a 11 (1 hora mig grup) 

OBJECTIUS 
- Reconèixer els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps i els agents de canvi. 
- Interpretar el present a partir de comprendre el passat (en relació amb el canvi). 
- Adoptar una actitud respectuosa a la rotllana, d’escolta i de parla. 
- Utilitzar el llenguatge gràfic i l’escrit per expressar i comunicar les idees personals i els nous continguts. A partir de descripcions, justificacions, 
explicacions, etc. 

ACTIVITAT 
Primer recordarem conjuntament el que hem treballat fins ara. Ens hem adonat que a la natura tant els animals, les plantes com les pedres canvien al 
llarg del temps. Però canvien soles? Què necessiten per canviar? (Relacionar-ho amb la idea de creixement i de temps) 
 
   - Conversa en grup (en forma de teatrillo). Projectarem a la pantalla una classificació dels elements feta per la mestra (tenint en compte la que van fer 
els alumnes) que per exemple pot ser ANIMALS (I PERSONES); PLANTES; PEDRES I FÒSSILS. I reflexionarem sobre el que necessiten els diversos 
elements (de manera general) per canviar. Per exemple: què necessiten les llavors per canviar, créixer i arribar a ser arbres? Els animals necessiten el 
mateix? Etc. 
    - Seguidament la mestra organitzarà el mig grup en 3 grups (un per cada tema). Cada grup s’encarregarà d’escriure “Què necessiten les .... per 
canviar?” Cada grup a de discutir, pensar diverses idees i posar-les per escrit. 

-  Finalment posarem les idees en comú i les revisarem entre tots per apuntar si ens hem deixat alguna. 
 

NOTA: començar per les plantes, ja que ho han treballat anteriorment; continuar pels animals i finalment les pedres (o matèria inerta).  
DEURES:  Al final del dia apuntarem a l’agenda que els següents dies els alumnes han de dur material natural (com el que hem vist) a l’aula per realitzar 
una activitat plàstica. 
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MATERIAL 
La classificació en format digital. Preparar un power point amb la classificació i algunes imatges, com a suport visual per “estirar el fil” de la conversa. 
La mestra durant aquesta sessió ha de recollir les idees i dubtes que sorgeixin. 

AVALUACIÓ 
Avaluació conjunta en gran grup al final de l’activitat 

FINALITAT 
Analitzar els grups que hem fet (Per exemple: animals, pedres, plantes ) i preguntar-nos sobre els canvis, continuïtats i agents que els fan canviar. 

 

 

ACTIVITAT 5: Les persones com agents de canvi (estructuració + aplicació) 

Temps: 1 hora  

OBJECTIUS 
- Utilitzar el llenguatge gràfic i l’escrit per expressar i comunicar les idees personals i els nous continguts. A partir de descripcions, justificacions, 
explicacions, etc. 
- Reconèixer els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps i els agents de canvi. 
- Interpretar el present a partir de comprendre el passat (en relació amb el canvi). 

ACTIVITAT 
Començarem fent un feed-back en gran grup recordant el que hem vist fins ara. Hem vist que el nostre entorn natural  canvia de manera natural, a 
causa del pel pas del temps o altres agents de canvi (com pot ser l’alimentació, la  temperatura, etc). I les persones podem ser agents de canvi? Com les 
persones podem canviar aquest material natural que hem vist?  Seguidament la mestra ensenyarà unes imatges sobre objectes fets amb elements 
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naturals (una cadira de fusta, arracades de plomes, etc) i entre tots pensarem de quin element natural prové. Seguidament realitzarem una activitat: 
 
1. Cada parella d’alumnes tindrà un full amb un objecte (cadira, suc, bufanda, etc). L’objectiu és descobrir el canvi que s’ha produït, de quin element 
natural prové. Per fer-ho a la paret de l’aula hi hauran penjades amb blu-tack diverses imatges d’elements naturals. Les respectives parelles han de 
buscar la seva imatge corresponent (cóm era abans?)  i enganxar-la al seu full. 
 
2. La segona part de l’activitat consistirà en comparar les dues imatges (per exemple: la ovella i la bufanda de llana) i escriure més detalladament els 
canvis i continuïtats (què a canviat? Què continua igual?). Per exemple: abans era blanca i ara és vermella. Si aquesta part resulta massa difícil (s’ha 
d’escriure massa), es pot canviar i només escriure el canvi produït (per exemple: “la bufanda abans era pèl d’ovella”) 
 
Notes: Buscar imatges d’objectes més i menys difícils, per repartir en funció de les parelles.  
DEURES: Recordar que han de dur material natural (pinyes, fulles, plomes, llanes, pedres, petxines, llavors, etc) 

MATERIAL 
Imatges d’objectes i dels elements del que provenen. (buscar imatges entenedores i relacionades amb el seu entorn proper) 
Fulls i llapis. 

AVALUACIÓ 
Té lloc durant l’activitat. A mesura que els alumnes decideixen quina és la seva imatge, han de discutir i posar-se d’acord. Si tenen dubtes ho poden 
parlar amb els companys. 

FINALITAT 
Ser conscient dels canvis que podem realitzar les persones en l’entorn. I adonar-se que els objectes tenen una història i quines característiques manté i 
quines canvien.  
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ACTIVITAT 6: Experimentarem a través del Land Art (aplicació) 

Temps: de 15 a 16:30 (1 hora 30 min) 

OBJECTIUS 

- Participar de manera activa i creativa en l’elaboració d’una obra. 
- Respectar la feina dels companys i la pròpia. 
- Utilitzar de manera responsable i creativa el material natural. 

ACTIVITAT 

Es comença amb un petit feed back. Seguidament la mestra presentarà unes imatges (power point) de l’artista Andy Goldsworthy (moviment Land 

Art). I preguntarà als alumnes sobre els canvis realitzats. Què a canviat? Com ho fa? Que representa? 

Seguidament començarem el taller: Els alumnes han de construir per parelles una obra feta amb els materials naturals que hem portat a l’aula. 

Cada parella tindrà un suport quadrat de cartró i sobre aquest han de crear a seva obra. És  important destacar que és una sessió on els alumnes 

s’han de moure lliurement per l’espai, agafant el material que els interessa, compartint amb els companys, etc.  

El paper de la mestra en aquesta sessió és de observadora, fer fotografies, escoltar els alumnes, etc. Només ha de intervenir si és necessari (si 

sorgeix algun problema d’organització, etc). 

 

Quan els alumnes han acabat deixen l’obra al passadís per que s’assequi.  

MATERIAL 

En aquesta sessió és molt important que la mestra prèviament hagi preparat l’espai (protegir les taules, distribuir els elements que han portat en 

caixes, preparar els quadrats de cartró, les pintures i pinzells, el fang, etc). 

Material que han dut els alumnes: plomes, pedres, fòssils, fulles, branques, pinyes, flors seques, petxines, llavors de fruites, llana. 

Material que ha posat l’escola: llanes, fang, pintura, fil ferro. 
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FINALITAT 
A partir del que hem treballat, experimentar a través de l’art. 

 

 

ACTIVITAT 7: Un títol per la nostra obra (aplicació) 

Temps: de 9:30 a 11 i de 15 a 16h 

OBJECTIUS 

-  Reconèixer i relacionar els coneixements sobre canvi, continuïtat i agents de canvi amb l’obra realitzada. 
- Utilitzar el llenguatge oral i l’escrit per comunicar el coneixement. 

ACTIVITAT 

Sessió de tancament. Al matí es realitzarà una conversa en gran grup on parlarem sobre el que hem treballat al llarg de la seqüència. Tornarem a 

plantejar la pregunta “tot canvia?” i a partir de les idees noves (o no) dels alumnes la mestra les recollirà a la seva llibreta (idees de canvi i 

continuïtat, agents de canvi, etc). 

Seguidament la mestra els donarà a cada alumne una fotografia de la seva obra. Ells hauran d’escriure un petit text explicatiu sobre el què han fet. 

 

Per la tarda els alumnes, amb les seves respectives parelles, pensaran un títol per la seva obra i escriuran el nom dels artistes. Finalment l’exposaran 

al passadís, amb les seves fitxes tècniques i realitzaran un cartell sobre l’exposició: TOT CANVIA? 

 



                                                                                                                                 

 

                                                     

 

 

 

15

MATERIAL 

Full i llapis 

Fotografia individual de l’obra realitzada 

Fitxa tècnica (títol i autors) 

AVALUACIÓ 

L’avaluació té lloc a la conversa inicial, a partir de la resposta dels alumnes a la pregunta. En aquest moment la mestra i els alumnes podran 

comprovar el que saben. 

FINALITAT 
És una sessió de tancament on finalment es torna a plantejar la pregunta inicial i s’exposa l’aplicació realitzada. 

 


