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On trobem màquines? Per a què ens serveixen? Com funcionen? 

 
Activitats d’exploració 
Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? 
Conversem sobre les màquines per saber les idees inicials del grup classe i crear un escenari 
comú per començar la construcció conjunta de coneixements. (Què ens cal saber i què 
necessitem per poder construir una màquina per a la classe?).  
Individualment, en el full de treball n. 1, els nens i les nenes dibuixen una màquina per conèixer 
la representació mental que té cada infant sobre el tema. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Com són? Què necessiten per funcionar? Què fem nosaltres per posar-les en funcionament? 
Què fan? Quins mecanismes tenen?... 
Expliquen la màquina, fem propostes de millora i introduïm nous conceptes físics. Introduïm 
conceptes de força, energia... 
Fotografien màquines de la classe i de l’escola i expliquem com funcionen, què necessiten, què 
fan, qui els dóna la força per funcionar, quina energia utilitzen, en quina altra es converteix... 
Experimentem amb les palanques per comprovar que ens estalvien força per fer el treball: 
aixecar una taula i aixecar un paquet pesant. 
En el full de treball n. 2 dibuixem el que hem experimentat i assenyalem el punt de suport, la 
càrrega i el lloc on apliquem l’esforç. 
Comprovem amb les palanques les variables que influeixen en que hàgim de fer més o menys 
força (canviar el punt de suport, el lloc on apliquem la força o el lloc on fem l’esforç). 
Representem les observacions i experimentacions en gràfics als fulls de treball n. 3 i 4. 
Comprovem i mesurem l’esforç que hem de fer per aixecar la mateixa càrrega amb els tres tipus 
diferents de palanques i ho anotem en el full de treball n. 5. 
 
Activitats de síntesi i estructuració. 
Què tenen en comú totes les palanques? Quines parts tenen? En què ens ajuden? Què ens 
estalvien?... 
Fem un mural de les diferents palanques que hem experimentat, assenyalant-ne les parts, i 
escrivim en què ens ajuden i què ens estalvien. 
Conversem per sintetitzar els coneixements adquirits sobre les palanques i anar estructurant les 
noves idees. 
 
Activitats de generalització i aplicació. 
Busquem màquines i eines d’ús quotidià a l’escola i a casa que funcionin amb palanques. 
Comprovem la funció que tenen i distingim el punt de suport, el lloc on apliquem la força i el 
lloc on es fa el treball. Representem gràficament els nostres descobriments en el full de treball 
n. 6. 
El pare Noel articulat, busquem les palanques del nostre cos. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Seguim experimentant amb les màquines simples. Els plans inclinats. Com són? Què ens 
estalvien?... 
Són màquines els plans inclinats? Experimentem amb diferents plans inclinats per comprovar que 
ens estalvien fer força. Ho comprovem amb un dinamòmetre i posteriorment en parlem entre 
tots i totes. 
Juguem amb politges, engranatges, rodes i eixos lliurement i parlem dels nostres descobriments i 
fem generalitzacions del que ens aporten a la nostra vida quotidiana. 
Observem màquines molt senzilles que utilitzen engranatges, eixos, rodes... per funcionar i 
analitzem de quina manera ens estalvien força o treball. Analitzem la funció que tenen els 
diferents elements i seguim parlant en termes de forces i energies. 



 

 ________________________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 
                                                                 

 

 

 

2 

Individualment inventen una màquina que per funcionar utilitzi alguns dels mecanismes que han 
observat i n’expliquen el funcionament per tal de fer propostes de millores i avançar en la 
construcció de coneixements. Full de treball n. 7. 
Comprovem l’evolució que han experimentat diferents màquines per aconseguir fer el treball 
amb menys temps, menys esforç, més fàcil d’utilitzar i millor rendiment. Anotem les dades en 
gràfics i parlem de les observacions i experimentacions que fem. 
 
Activitats de síntesi i estructuració. 
Analitzem les dades anteriors per sintetitzar i estructurar els conceptes de força i els diferents 
aspectes relacionats amb les energies, els canvis d’estructura que presenten les màquines i els 
seus mecanismes amb el pas de temps i detectar que l’evolució ens comporta utilitzar menys 
temps, fer menys esforç, treure millor rendiment i més fàcil utilització. Full de treball n. 8. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Quines màquines utilitzaven quan eren petits els nostres i les nostres àvies? Com eren? Amb 
quina energia funcionaven?... 
Passem una enquesta (full de treball n. 9) als nostres avis o àvies o a una persona gran. 
 
Activitats de síntesis i estructuració. 
Quines informacions hem obtingut de les enquestes? Com eren, com funcionaven i quina 
energia utilitzaven? 
Conversem, fem gràfics de la informació que ens proporciona l’enquesta realitzada i resumim 
què hem après. Sintetitzem i estructuren la informació que ens han proporcionat les enquestes 
per extreure unes conclusions. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
De què estan formades les màquines elèctriques? Quins mecanismes tenen? Com són els 
mecanismes d’aquestes màquines? 
Desmuntem i muntem màquines que funcionen amb l’energia elèctrica que ens arriba per cables, 
per piles o bateries per observar els mecanismes que les componen i parlem de la funció dels 
diferents mecanismes i conceptes relacionats. 


