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Som enginyers! Fem avions de paper! 

 
 

1r. Pas 
Anem a experimentar, feu parelles i proveu a fer diferents models d'avions. Una vegada 
hàgiu comprovat que tal volen decidiu entre tots dos el model que triareu. Penseu que 
l'haureu de fer unes quantes vegades i us han de sortir gairebé idèntics. 
Per fer la 1a activitat seguiu aquests passos: 

1. Per començar a treballar aneu al drive i creeu una carpeta amb el 
nom: projecte_nom dels dos membres del grup. 

2. Compartiu la carpeta entre tots dos i amb mi. 

3. Creeu el 1r document, La nostra tria  on explicareu quin avió heu elegit i els motius 
que us han portat a triar-lo. (Podeu fer alguna foto i inserir-la al document, per 
acompanyar els vostres arguments) 

2n. Pas 
Ara que ja teniu clar quin model fareu servir, és hora que ens expliqueu com es pot 
construir. Com ja sabeu l'estructura d'un text instructiu, heu de fer un document on ens 
expliqueu com fer-ho. A més anireu afegint les modificacions que aneu introduint durant el 
projecte. 

• Aneu a la carpeta que heu creat  i comenceu un document nou amb el text 
instructiu.  

• Podeu acompanyar-lo de dibuixos, fotos o qualsevol recurs que penseu ajudi a 
seguir els passos. 

3r. Pas 
Comencem a investigar. Hem d'intentar ser molt precisos en la tasca de recollida de 
dades, les errades poden portar a conclusions equivocades i a fer perdre molt de temps o 
fins i tot a fracassar en l'intent de què el vostre avió sigui el que més temps estigui a l'aire 
o el que més distància hagi recorregut. 
Utilitzeu el document que trobareu al guió de l’alumnat amb una taula on anotar les dades. 
Necessitareu, a més de la taula, una cinta mètrica i un cronòmetre. 
Primer llençareu el model d'avió triat cinc vegades , intentant fer-ho sempre amb el mateix 
impuls. Una vegada anotades totes les dades heu de fer la mitjana, tant de la distància 
com del temps de vol.  
A continuació, podeu introduir les modificacions que vulgueu i torneu a repetir el procés. 
4t. Pas 
Bé, és hora de passar les dades. Us enllaço un document on només us fa falta introduir 
les dades que heu pres dels vostres avions. Veureu que hi ha dues taules, a la primera es 
compararan distàncies i a la segona temps de vol. A mida que aneu introduint les dades la 
gràfica anirà apareixent, no cal que modifiqueu res. A la part de la dreta veureu que hi ha 
unes caselles per a que apunteu les mitjanes, tant de distàncies, com de temps. Recordeu 
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que la mitjana és la suma de tots els vostres llançaments dividida pel número de 
llançaments. 
Us recomano que guardeu una còpia del document al vostre drive i l'afegiu a la vostra 
carpeta del projecte. 
També heu de crear un document, amb el títol "Les nostres reflexions"  on expliqueu les 
vostres conclusions.  

• Quin ha volat més? Per què?  

• Les modificacions han millorat el model o l'han fet empitjorar? Per què creieu que 
ha passat això?  

• Hi ha alguna relació entre la distància recorreguda i el temps de vol? 

• O amb l'amplada de les ales i la forma de l'avió? 

5è Pas 

Anem a aplicar el mètode científic. Què és això? Mireu la història de la Laura i en Joan. 
Entre aquest  i aquest  vídeo crec que us pot quedar força clar aquest concepte i com és 
d'important per fer qualsevol recerca i investigació. 

• Quin tipus d'avió és millor per arribar més lluny i per quins motius 

• Quin tipus d'avió és millor per estar més temps volant i per quins motius. 

Posem en comú les dades recollides per tots els grups, compareu-les i intenteu escriure 
una hipòtesi a partir d'elles. Podeu posar el resultat de les vostres mitjanes i el tipus d'avió 
que heu fet servir en aquesta taula tingueu en compte que els grups estan repetits i us heu 
de fixar en la vostra classe, apareix davant de cada grup (5a_grup 1 o 5b_grup 1) Aquí es 
podran veure els vostres resultats. 
Per acabar construïu un nou model i intenteu demostrar les vostres hipòtesis.  

6è Pas 

La història de l'aviació és bastant curta, tot i que des de fa molt de temps els homes estan 
interessats en poder volar com els ocells, la història de la mitologia grega d'Ícar n'és un 
exemple. 

Com activitat final us proposem diferents possibilitats, trieu mínim una: 

• Fer una línia de temps sobre la història de l'aviació.  

• Fer una presentació sobre algun dels personatges destacats: 

• Els germans Wright, Amelia Mary Earhart, Baró Vermell, Charles Lindbergh, Juan 
de la Cierva, ... 

• Escriure una notícia d'algun fet destacable de l'aviació com si fossis present en el 
moment que va passar. ( Tingues en compte l'època en la que passa) 

• Inventat una història on l'aviació sigui un dels elements principals. 

Feu servir la rúbrica per avaluar al vostre company de grup i a vosaltres mateixos. 
Us adjunto el document, feu una còpia i col·loqueu-lo a la carpeta. 


