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Com funcionen les bicicletes? 

 
Dibuixem una bicicleta amb totes les parts que coneixem. Cada nen dibuixa la seva a 
partir dels seus coneixements previs. 
 
Per grups cooperatius triem la bicicleta més complerta del grup i expliquem a la resta de 
la classe perquè hem triat aquesta. 
 
Consultem internet i anem a la biblioteca de l’escola a buscar llibres sobre bicicletes. 
Mirem bé diferents tipus de bicicletes i quines parts tenen. Després sobre la foto d’una 
bicicleta intentem reconèixer i escriure el nom de les diferents parts. 
 
Els nens de 1r ens van portar un article d’una revista que parla de les bicicletes i sobre 
la història d'aquest mitjà de transport. El vam estar mirant i vam estar fent 
classificacions a partir de les imatges i les explicacions que vèiem. Vam fer fotocòpies 
per a cada grup i a partir de aquest article cada grup cooperatiu va fer un petit mural 
amb les seves classificacions: més grans, més petites, més modernes, més antigues, de 
dues rodes, de tres rodes (tricicles)... 
 
Per grups cooperatius comparem dues bicicletes, una de muntanya i una altra de 
carretera. Busquem semblances i diferències i contestem unes preguntes sobre quins 
poden ser els usos de cadascuna i quin canvi farien a una per a que fos més ràpida que 
l'altra. 
 
Amb el vocabulari que ha anat sortint sobre les diferents parts de la bicicleta, els tipus 
que hi ha,  tota la llista de idees de coses que volem aprendre, etc.. fem un mapa 
conceptual individualment  i ens coavaluem amb una base d'orientació que hem 
consensuat prèviament entre tots. També fem una petita autoavaluació sobre el nivell 
de dificultat que ha suposat a cadascú la tasca i la nota que cadascú es posaria en la 
realització del mapa conceptual. 
 
Arribem a la conclusió que la bicicleta és una màquina i comencem a aprendre més sobre 
aquest tema. Per grups cooperatius busquem màquines per la classe i l’escola i fem un 
llistat. 
 
Posem en comú el que ha enregistrat cada grup i contestem unes preguntes també en 
grups cooperatius a partir de la observació de les màquines que hem trobat per l'escola. 
 
Entre tots elaborem la nostra pròpia definició de “màquina”.  
 
Cada nen pensa en una màquina que conegui i dibuixa com se l'imagina per dins i per 
fora i explica com creu que és el seu funcionament. 
 
Mirem diferents màquines per dins: un ordinador, un rellotge, una balança, etc. i 
observem bé les seves parts i peces. Tornem a elaborar els nostres dibuixos, completant 
ara amb més detalls la nostra producció. 
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Comencem a estudiar diversos tipus de màquina per finalment comprendre com funciona 
la bicicleta. Comencem per la palanca. Fem un petit experiment sobre aquest tipus de 
màquina simple on necessitem 4 llibres i 2 llapis. 
 
Primer intentem pensar què creixem que passarà si aixequem els llibres amb els dits i 
després que creiem que passarà si els aixequem amb els llapis. Tot seguit omplim el 
quadre: Què tinc? I Què faig? Finalment, un cop han dut a terme l'experiment contestem: 
Què passa? Per què passa? I escriuen si s'ha complert la seva predicció i quines 
diferències han trobat. 
 
Fem una activitat intercicle amb els nens de 5è, ja que ells estan estudiant la palanca 
amb més profunditat. Venen a la nostra classe i ens preparen un experiment que ens 
ajuda a entendre millor com funciona. 
 
Fem una activitat d'avaluació sobre aquest tipus de màquina on plantegem als nens com 
poden ajudar al conserge de l'escola, el Jesus, a que no carregui tant de pes i no es faci 
mal a l'esquena. 
 
Coneixem una màquina nova: els engranatges. Abans de començar a treballar sobre ells 
fem un qüestionari d'autoavaluació KPSI on de l'1 al 3 han de contestar unes preguntes: si 
són capaços d'identificar les parts d'un engranatge, si són capaços d'identificar les 
vegades que giren les rodes dels engranatges, quina relació hi ha entre el número de 
voltes d'una roda gran i una roda petita... etc. 
 
Juguem amb els engranatges, observem el seu funcionament i elaborem un esquema 
entre tots on explica el funcionament d'aquesta màquina simple. Tot seguit, tornem a 
contestar el qüestionari que havíem contestat abans de jugar i avaluem que hem après i 
com han evolucionat les nostres idees. 
 
Juguem amb politges a l'aula. Observem les seves parts i funcionament. Dibuixem una 
politja horitzontal i una altra vertical, mirem vídeos sobre politges i entre tots pensem 
on podem trobar aquestes màquines a la vida quotidiana i quins usos pot tenir. 
 
Baixem al pati a jugar amb les rodes que tenim. Observem el funcionament de la roda, 
com gira i que ens cal per poder-la dirigir com es el cas de la bicicleta. 
 
Busquem les màquines simples que hem treballat en una bicicleta de veritat posant 
posits a totes les parts que coneixem. 
 

Fem una activitat d'avaluació on en un dibuix d'una bicicleta han de buscar quines 
màquines simples coneixen. 
 
Entrem en la pàgina web del Club Ciclista Colomenc i els escrivim una carta convidant-
los a que vinguin a fer-nos una visita a l'escola. Pensem quines preguntes podem fer-los 
el dia que vinguin a fer-nos la visita. 
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Volem construir maquetes de bicicletes. Dissenyem les nostres maquetes per grups 
cooperatius pensant com la volem fer, quin material necessitarem, com unirem les 
diferents parts, etc. 
 
Muntem les maquetes... i aquí acaba el projecte! 
 


