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

- Explicar, oralment i per escrit, les parts i el funcionament de les màquines 
utilitzant coneixements sobre forces, energia, transformació de l’energia, 
moviment, velocitat, acceleració, fregament i equilibri. 

- Investigar les variables que influeixen en el funcionament de les màquines 
quan hi ha transferència d’energia i els canvis que s’observen en el sistema 
físic referents a la força exercida i en la direcció o en la velocitat del 
moviment 

- Generalitzar els coneixements de les màquines simples que han experimentat, 
en estris i aparells de la classe, escola o de casa per relacionar la seva 
estructura i parts essencials. 

- Recollir dades fent ús d’instruments de mesura (dinamòmetre i cronòmetre), 
representar-les gràficament i interpretar-les per predir com actuar davant de 
nous fets i situacions. 

- Experimentar amb mecanismes i màquines per explicar el seu funcionament 
analitzant les diferències entre les que funcionen mecànicament i les 
elèctriques. 

- Recollir informació sobre quines màquines utilitzaven en altres temps, fent ús 
de l’enquesta, per analitzar amb quins mecanismes i energies funcionaven. 

- Cooperar amb respecte i tolerància en els treballs en parella i en gran grup 
per tal que actuï amb aquests valors en altres grups socials que conviu i 
conviurà. 

-  Reflexionar sobre com aprèn, com evolucionen les seves idees i sobre el que 
no sap o no aprèn per poder-ho comunicar i poder solucionar les dificultats. 

 
Descripció de l’activitat  
 
Es treballa el que són les màquines, per a què serveixen, com i què necessiten per 
funcionar i com han evolucionat amb el pas del temps. S’experimenta i s’analitzen 
diferents tipus de màquines simples: palanques, plans inclinats, politges, 
engranatges, rodes i eixos. Posteriorment es busquen a l’aula i a casa màquines 
simples que utilitzem normalment per tal estalviar-nos temps i esforç per fer una 
feina. 
 
Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
Model de sistema físic: 
- Forces. 
- Tipus de forces. 
- Energia. 
 
Tipus d’energia. 
- Propietats de l’energia 
- Estructura de les màquines. 
- Canvis en les màquines: força, velocitat, direcció del moviment, so, llum. 
- Transferència d’energia. 
- Canvis en l’espai i temps.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
1r. curs d’educació primària 
 
Temporització 
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Dos mesos realitzant tres sessions setmanals d’una hora. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
La conversa és l’eix fonamental del nostre projecte perquè ens serveix per expressar 
les idees inicials i posteriorment per anar creant els nous coneixements a partir del 
que hem experimentat i observat. 
Les activitats més experimentals les realitzem amb grups petits o amb mitja classe 
per facilitar la participació de tothom i perquè pugin deduir els conceptes que es 
treballen. 
És important la recerca de màquines simples que s’utilitzen a l’escola i a casa perquè 
els infants no són conscients de que aquests elements tan utilitzats siguin màquines 
degut a la seva simplicitat.   
 
Recursos emprats  
Ordinador i pantalla, diverses rampes de mides i inclinacions diferents, 
dinamòmetre, politges, engranatges, tirabuixó, obrellaunes, aparell de fer suc de 
taronja manual, mecànic i elèctric, ratlladors, trituradors, rellotges de corda, 
càmera de fotos, màquines espatllades per poder desmuntar. 
 
 
Documents adjunts  
Guia alumnat. Pdf 
Guia ampliada. Pdf 
 
 


