
Investiguem sobre el compost 
 
Objectius  

Fomentar la observació i la mirada de la ciència. 
Reflexionar i valorar críticament la intervenció humana en el medi, 
adoptant compromisos individuals i col�lectius d’actuar en la protecció 
i millora del medi ambient. 
Dissenyar un experiment considerant totes les seves etapes. 
Participar activament en el treball en grup cooperatiu. 
Descripció de l’activitat  

Una primera fase d’exploració i contextualització sobre el que 
passaria si a la natura no es podrissin o descomponguessin les restes 
de sers vius. 
Es prepara i es fa un debat i una reflexió sobre els residus urbans, 
intentarem prendre petits compromisos a nivell individual i de 
participació de tota l’escola. (Recollida de residus minimització de 
consum energètic i material paper...fer compost) 
Focalitzarem la mirada en el compost. 
Anirem resolen problemes i qüestions sobre la descomposició de la 
matèria orgànica, fent observacions de canvi químic i biològic 
d’aquest fenomen quotidià de l’obtenció de compost, mitjançant el 
treball experimental i de grup cooperatiu. 
Després d’aquestes activitats més dirigides intentarem que agafin 
autonomia en el disseny i la realització d’un treball d’investigació, 
mitjançant el treball cooperatiu, amb l’argumentació oral i escrita de 
les propostes de solució. 
 
Per poder finalment, com a treball d’aplicació,i partint del que  han 
après i l’ús de diferents fonts d’informació, coordinar l’obtenció de 
compost com a treball de participació de tota l’escola. 
   
 

Continguts, processos i competències que es treballen de 
forma destacada 

Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 
Treballar la participació. 
Realització d’un treball d’investigació i experimentació. 
Observació de canvis i interaccions. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Sisè de primària 
 
Temporització 

 
La contextualització del tema, i preparació del debat, pot durar dues 
o tres sessions, el treball experimental es pot fer en tres o quatre 
sessions, però l’obtenció de resultats, anàlisi i conclusions, com a 



mínim de dos mesos. Entretant es poden començar el disseny i la 
realització, de les petites investigacions, així com la preparació i la 
coordinació del compostador gran de tota l’escola. Aquest compost, 
del compostador gran tardarà 6 mesos en madurar i es preveu 
recollir-lo el curs següent. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Qualsevol comentari que pugui ser útil al professorat a l’hora de 
portar l’activitat a l’aula: agrupament de l’alumnat, aspectes a tenir 
en compte, observacions sobre l’avaluació, referències al guió de 
l’activitat que va dirigit a l’alumnat o a altres fitxers annexos...  
 
Recursos emprats  

 
Informacions ( guies de compostatge. 
Estadístiques sobre residus de Catalunya altres) 
Programes, ecodad sensors i Mòtic educator- 
 aula de ciències (optatiu)  
Recipients per compostar petits 
Compostador gran 
Termòmetres, higròmetres,balances, lupes,càmera fotogràfica. 
 
 
Documents adjunts  

 
Cal fer referència als documents que acompanyen l’element didàctic: 
 
Material de treball per a l’alumnat, guia ampliada.pdf i guio 
alumnat.pdf. Investiguem sobre el compost 

Altres documents: guies didàctiques, webs de referència, o altres 
documents útils per desenvolupar l’activitat. 
- estadistica de residus municipals_2010.pdf 
- form_planta de compostatge.pdf 
- webs informa compost.pdf 

 



 
 

Observacions generals: 
 
Aquest document, d’un màxim de dues pàgines, serà introduït a l’ARC com 
a “descripció detallada” de l’element en forma de pdf. En aquest document, 
s’hi troba la informació bàsica per utilitzar l’element. Es demana de tenir en 
compte les següents recomanacions: 
 

• Convé emprar un estil concís i proper a l’aula tot tenint en 

compte que no es tracta de fer una programació. 

• Convé tenir cura d’emprar un llenguatge no sexista.  

• Podrà  incloure imatges i enllaços. Els enllaços que contingui 

han d’estar molt comprovats, amb garanties de permanència 

i, si pot ser, amb indicació de la data de la consulta. 

  

 


