
 

Heat and temperature 

 

En la versió CLIL de l’activitat trobareu les mateixes activitats que en la 
versió en Català, però s’hi han inclòs exercicis per treballar el vocabulari, per 
facilitar la comprensió i perquè els alumnes puguin contestar allò que es 
demana al màxim en anglès. Per facilitar l’expressió oral en anglès es recomana 
utilitzar la presentació en Power Point. És convenient passar-lo primer a tot el 
grup classe i després fer que treballin en parelles o grups petits preguntant-se 
allò que han observat i explicant perquè ha passat. En la presentació hi ha les 
imatges relacionades amb les pràctiques i amb la interpretació que cal fer 
basant-se en el model de partícules i cinètic de la matèria. També hi ha 
preguntes i “cues” que afavoreixen la participació oral dels alumnes. 

Al principi hi ha una petita introducció pràctica per treballar la sensació 
tèrmica. És una pràctica molt senzilla, però és important que el professorat 
controli l’aigua calenta. No cal que els recipients utilitzats siguin gaire grans. 
Quant més grans siguin els recipients més aigua caldrà escalfar i la gestió serà 
més difícil. I és gairebé imprescindible que la pràctica es faci de manera 
participativa, ja que l’objectiu és que l’alumnat noti la sensació tèrmica. 

Com sempre, cal provar les pràctiques abans de realitzar-les. 

La resta de l’element didàctic està estructurada en un seguit d’exercicis guiats 
que comencen amb l’equilibri tèrmic, segueixen amb la temperatura i les seves 
escales de mesura i acaben amb la calor i els seus mètodes de transmissió. Cal 
anar interpretant els processos amb el model cinètic de la matèria i cal 
diferenciar entre calor i temperatura. 

S’aconsella fer en una mateixa sessió l’activitat pràctica de la sensació tèrmica 
i les escales de mesura de la temperatura i dedicar dues sessions a la calor i 
els seus mètodes de transmissió. També cal incidir em¡n la importància dels 
aïllants.  



Aquestes activitats es poden realitzar per separat o formant part de l’itinerari 
Calor, temperatura i adaptacions dels animals. Si es fa tot l’itinerari, les 
activitats de dilatació tèrmica haurien de ser les primeres i les d’aquest 
element didàctic les segones. 

A aquesta adreça hi ha informació en anglès sobre la conducció, la convecció i 
la radiació: 

http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/energy_electricity_forces/energy_transfer_sto
rage/revise5.shtml
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