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Tot canvia? 

 

Objectius 

L’objectiu d’aquesta seqüència és comprendre que el món que ens envolta està subjecte al pas 
del temps i a uns agents de canvi, que provoquen que el nostre entorn canviï. Per tant, per 
entendre aquesta evolució de fenòmens i ser capaços d’explicar el present és necessari analitzar 
els canvis i continuïtats produïts. Explicar-los i justificar-los, amb la finalitat d’arribar a comprendre 
el món que ens envolta.   

Descripció de la proposta 

Aquesta seqüència parteix de l’activitat “Tot canvia?” portada a terme en l’espai El Niu de ciència 
del Museu de la Ciència (o Museu Blau).  
La seqüència consta de set sessions, on es treballen continguts propis de les competències de 
medi natural i social. En concret es treballa els canvis i continuïtats a la natura, els agents de canvi 
naturals que els provoquen, i l’acció de l’home com a agent de canvi. Finalment, es realitza una 
obra artística amb material natural, on queda reflectit el canvi humà. 

Aspectes didàctics i metodològics 

La proposta està pensada per realitzar-se en 7 sessions de durades diverses (de 1 hora o 1 hora 
30 min). Però permet dividir-se en funció de l’horari de l’escola. 
Els agrupaments normalment segueixen el següent esquema: S’inicia la sessió en gran grup on es 
posa en comú les idees prèvies. Seguidament es realitza una activitat en grups més reduïts 
(parelles, petits grups). I conclou amb coavaluació conjunta. 

Recursos emprats 

Per realitzar la seqüència s’ha utilitzat, sobretot, suport visual: presentacions en power point 
d’imatges i impressió de fotografies. A més en l’activitat “taller” els alumnes han portat a l’aula 
material natural que podien trobar al parc, jardí, etc. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

Sobre les competències cal destacar que, la seqüencia es basa en l’àrea de dimensió del món 
actual, principalment en la competència 2 del currículum de medi: Interpretar el present a partir 
de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què 
vivim. Concretament consisteix en, interpretar el present d’un element natural (pedra, planta o 
animal) a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats, provocats pel pas del temps i els agents de 
canvi, per comprendre  el seu perquè.  
 
Es treballa a partir dels continguts basats en el CANVI i la CONTINUÏTAT a partir de l’anàlisi 
d’elements naturals. D’aquest continguts també esdevé la idea d’AGENTS DE CANVI (TEMPS i 
altres factors naturals i humans). 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle inicial  (Primària).  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Parteix d’una sortida de camp. Té una sessió vinculada amb l’àrea de plàstica.  

Documents adjunts 

 
• Guia ampliada.pdf 
• sessió1_museu.pdf 
• sessió3_imatges.pdf 
• sessió4_clasificació.pdf 
• sessió5_material nat.pdf 
• sessió5_objecte.pdf 
• sessió6_land art.pdf 
• CB_Medi_Pri 

 
 

Autoria 

Marta Briones Sendra, Elisabet Castillo, Núria López Rebollal. 
Escola Turó de Can Mates  
 
 


