
ACTIVITAT AGRUPAMENT DESCRIPCIÓ, METODOLOGIA I TEMPORALITZACIÓ AVALUACIÓ 

Text reflexiu per contestar la 
pregunta de la pregunta 

Individual Cadascú desenvolupa les seves hipòtesis. Ho enregistren a la llibreta de 
treball. Poden utilitzar els recursos que vulguin per demostrar les seves idees: 
mostrar exemples, construir artefactes, portar documentació,... 
Fan l’activitat a casa  

 

Argumentació i mostra de la 
reflexió individual 

Gran grup Fem l’argumentació en un matí d’escola, tots en rotllana . Cadascú anota a la 
seva llibreta de treball el que troba de diferent a les seves idees i les 
preguntes noves que van sorgint per anar pensant possibles activitats per 
resoldre. Sorgeixen 13 preguntes claus i pensem en anar al Cosmocaixa  
 
PREGUNTES  

1. Per què sonen les coses?  
2. Hi ha nanoforats que permeten passar el so?  
3. Per què hi ha materials que deixen passar el so i d’altres no?  
4. Té massa el so?  
5. Com viatja el so?  
6. Podem saber fins on arriba el so?  
7. Cap a on viatja el so?  
8. El so es pot mesurar?  
9. Per què es trenquen els vidres amb el so agut?  
10. Com es produeix l’eco?  
11. Com es passa d’un missatge de veu a un missatge escrit?  
12. Per què no reconeixem la nostra veu enregistrada?  
13. Com funciona el volum dels aparells?  

 

Rotllana de conversa 
en la que cadascú 
mostra i argumenta 
les seves idees   

Sortida al Cosmocaixa Gran grup Fem dues activitats guiades pensades per secundària i batxillerat: 
- Taller So i acústica 
- Recorregut  guiat Les ones 
Estem tot el matí fent preguntes i anotant el que ens suggereix a la llibreta de 
treball. 
A la tarda continuem a l’escola  

Reflexions personals 
a  la llibreta de 
treball 



Actuacions en petit grup després 
del Cosmocaixa 

Parelles o 
trios pensats 
pel mestre per 
capacitats 

Cadascú, durant tota la tarda, s’encarrega d’una pregunta i intenta 
argumentar-la a partir del que ens han dit al Cosmocaixa. Poden fer servir el 
que necessitin per comprovar, argumentar i demostrar els dubtes i les 
hipòtesis inicials. Fan servir espais, materials i recursos de tota l’escola 

Propostes i 
actuacions de cada 
grup 

Converses i sessions d’exposició 
d’idees i actuacions 

Gran grup Durant 10 sessions d’hora i mitja, cada grup exposa les seves argumentacions i 
demostracions de cada pregunta. Van sorgint més dubtes que anem anotant i 
que ens porten a més actuacions. 
Cadascú ho va anotant a la seva llibreta de treball. La mestra recull en una 
exposició els models i els artefactes i va confegint, davant del grup classe i 
penjat a les parets,  un quadre mural gegant per ordenar tota la informació i 
recollir totes les argumentacions i demostracions: concepte de so, 
comportament del so, el medi i la propagació del so, els estats de la matèria,la 
velocitat del so, la intensitat del so, la freqüència del so, el buit,l’eco, els 
polímers i la reverberació del so, la  nostra oïda, els científics i la recerca del 
comportament del so(veure presentació comunicació escola) 

Propostes i 
actuacions del grup i 
de cadascú dins el 
grup. 
Recull en la llibreta 
de treball de 
cadascú de les idees 
sobre els conceptes 
que surten  

1aconversa/1res hipòtesis Cosmocaixa 2a conversa  

Recerca de la història del so Petits grups 
per interessos 
de lectura 

La mestra proposa diferents lectures, seleccionades de diferents fonts i 
formats, totes en ll. Castellana. Cadascú tria el document que més l’interessa i 
d’aquesta manera s’agrupen per interessos de lectura ja que les lectures són 
diferents i ens aporten un blog temàtic(per ex. Hi pot haver 5 documents 
diferents per llegir d’un mateix blog:la velocitat del so).  
Quan retorna a l’escola cadascú, en el seu grup, resalta el que ha trobat 
important per la recerca i elabora un document del seu blog. Comencem a fer 
propostes concretes d’investigació i experimentació per repetir el que van fer 
els científics del so. 
 Línia del temps del so:persones, hipòtesis, idees, artefactes, càlculs i 
descobriments. Ressaltem Aristòtil, Plató, Galileu Galilei, Issaac Newton, Otto 
Von Guericke, Marin Mersenne, Michel André 
Hi dediquem dues sessions d’hora i mitja 

Propostes i 
actuacions de 
cadascú en el seu 
grup 

Estudi de la composició de la 
matèria en els diferents medis i 

Petits grups 
de diferents 

Ens agrupem per diferents grups de recerca dels documents de la història del 
so i proposem diferents investigacions segons el que volem comprovar en 

Grau d’elaboració de 
les proves en els 



comportament del so en els 
diferents medis.  
 

tasques 
cadascun 

diferents medis i matèries( veure presentació comunicació escola) experiments i 
utilització d’enginys i 
artefactes 
Grau de 
comunicació i 
justificació de la 
proposta 

-Estudi de la composició de la 
matèria en els diferents medis i 
comportament del so en els 
diferents medis.  
- Les qualitats del so. V ideo 
Universidad de Granada  taller 
onda, sonido y música. Intervenció 
mestra de música de l’escola 
- Investigació de l’efecte dominó de 
,les ones del so en els medis: 
activitats amb el conjunt 
instrumental de batucada de 
l’escola. Propostes, actuacions 
sobre hipòtesis, demostracions i 
noves descobertes: la font i la 
direcció del so. Noves actuacions 

Petits grups 
de diferents 
tasques 
cadascun 

Ens fem responsables del seguiment de diferents investigacions en diferents 
llocs i moments. A l’escola, els dimecres al matí, ens barregem per grups 
d’edats diferents(4t, 5è i 6è) per àmbits de sabers. Els de música i periodistes 
són els encarregats d’aquest estudi. Al racó de música investiguen la 
propagació del so i al racó de periodistes recullen les observacions i re 
elaboren hipòtesis per treure conclusions en el grup classe. Treballem 
conjuntament els dos racons, alumnat i mestres. 
L’experiment del racó de música: amb els instruments de batucada i un 
pèndol gegant, reproduïm l’experiment de propagació del so que ens proposa 
el professor de la universitat de Granada que hem vist a la sessió anterior de 
recerca. Els periodistes escriuen i filmen tot el que veuen per portar-ho al 
grup classe . 
En el gran grup de classe escoltem,  visionem i solucionem els dubtes, ajustem 
els materials de l’experiment i descobrim totes les qualitats del so. La mestra 
de música hi té un paper molt important. Decidim com ho demostrarem al 
Congrés de Ciència de Vilanova. 
Cal desmuntar els timbals més grossos, encarar-los en uns suports especials 
que construirem amb gandules de platja i construir un pèndul amb uns llistons 
de 2 metres, un cordill de mida exacte a l’alçada dels timbals i una pilota 
inflable de platja. El pèndul el construirà el pare de l’Enid. El conserge de 
l’escola ens ajudarà amb el demés. 
Hi dediquem tres sessions de tres hores cadascuna 

Grau de 
comunicació i rigor 
de cadascú en 
l’exposició en el gran 
grup. 
Presa d’apunts i grau 
de re elaboració de 
les idees  i vivències 
viscudes pels altres. 

Construïm la bomba del buit Individual, 
petit grup, 

El petit grup de recerca de la propagació del so ens parla de l’Otto Von 
Guericke i ens proposem comprendre i reproduir el seu experiment per 

L’organització de les 
idees a la llibreta de 



gran grup, 
individual 

demostrar que el so necessita medi per propagar-se i, per això, quan no hi ha 
medi no hi ha so. Volem comprendre i reproduir la demostració que va fer 
amb la bomba del buit al 1640. Les idees que teníem eren les mateixes que les 
de l’Otto von Guericke que, al 1640 va inventar la bomba d’aspiració pensant 
en el funcionament d’una xeringa, i va aconseguir la bomba del buit.  
Cadascú escriu les seves idees de com aconseguir-ho. Hom compartim i 
decidim que ho podem fer amb un motor de nevera un pot de cuina per 
guardar els espaguetis i una aixeta de pas de l’aigua. Vam posar un mòbil a 
dins i el sentíem amb aire. Al xuclar tot l’aire ja no el vam sentir.  
Decidim com ho farem al Congrés de Ciència de Vilanova 
Hi dediquem tres sessions d’hora i mitja cadascuna 

treball i el grau 
d’abstracció i 
plasmació de les 
idees del científic. 
La participació en les 
demostracions 

Reproduïm la demostració de 
Galileu i Newton en una distància 
de 180m per constatar la velocitat 
del so. 
Interpretem les descobertes 
històriques sobre la importància de 
la temperatura i l’alçada  en el 
comportament del so i ho 
representem en diferents gràfics 
per comprendre-ho i comunicar-ho 
de manera entenedora pels altres 
La importància de la freqüència i la 
intensitat del so: els Hertz i els 
decibels 

Petit grup i 
gran grup 

Vam fer l’experiment al pati, que té una distància en línia recta de 180m. Al 
tocar amb el tambor els de l’altre punt aixequen el braç quan li arriba el so. 
Quan van sentir el so van parar el cronòmetre i marcava mig segon. Vam 
comprovar que s’acostava moltíssim al que havien fet Galileu i Newton.  
Aquesta mesura depèn de la densitat del medi, és a dir, si el àtoms dels 
materials que vibren estan més junts o més separats. El medi sòlid és el més 
ràpid perquè la densitat és més alta(els àtoms estan molt junts, xoquen més 
vegades), en els líquids és una mica més lent( els àtoms estan més separats i 
xoquen menys) i en els gasos la velocitat del so és la més lenta( el àtoms estan 
molt separats i xoquen encara menys).  
Preparem diferents pantalles per explicar-ho( veure presentació comunicació 
escola) 
Hi dediquem dues sessions d’hora i mitja cadascuna 

Grau de rigorositat 
de les actuacions i 
grau de consciencia 
sobre els continguts 
descoberts fins ara 

- Reconstruïm l’experiment d’en 
Galileu Galilei amb diferents 
instruments i finalment convidem a 
un pare violinista 
-Convidem a un pare enginyer de 
telecomunicacions per produir 

Gran grup i 
individual 

Galileu Galilei al s. XVI ho va pensar bé i ens va donar una altra idea que ens 
va fer comprendre que el so es propaga de maneres diferents segons el medi: 
sòlid, líquid o gasós. Va notar que al vibrar la corda del violí vibrava una copa 
de vidre del costat, la va posar en un recipient ple d’aigua i va veure com en 
l’aigua es feien ones concèntriques. Nosaltres ho vam provar amb diferents 
instruments de diferents persones de la classe: 

Apunts a la llibreta 
de treball de 
cadascú 



freqüències de so que demostrin 
amb claredat el moviment 
ondulatori del so: el 
freqüencímetre, l’oscil·loscopi i el 
generador de funcions, gran grup i 
reflexió individual 

    -Ukelele 
    -Guitarra elèctrica  
    -Guitarra espanyola 
    -Baix 
    -Caixa de ressonància  
    -Clarinet 
    -Violi 
    -Amplificador 
 Vam poder demostrar el moviment ondulatori del so amb el pare de la Irene, 
el Jaume Safont i el seu violí. Molt més clar va ser amb el pare de l’Enid amb l’ 
aparell generador de funcions que va provocar una freqüència d’ona molt més 
intensa.  
Hi dediquem tres sessions d’una hora i mitja cadascuna 

L’oïda humana en comparació amb 
la d’altres espècies.  Video com 
funciona el sistema auditiu i la 
captació i interpretació del so en 
els humans. Intervenció d’una 
mestra logopeda 

Gran grup i 
individual 

Visionem el vídeo i agafem apunts. Conversa col·lectiva de tot el grup amb la 
mestra i una mestra logopeda convidada. Prenem consciència de la 
importància de cuidar els efectes del so en l’oïda humana: els decibels i els 
hertz. Descobrim la màgia i la velocitat del funcionament del cervell i la 
comunicació amb la resta del cos.  
Hi dediquem dues sessions d’hora i mitja cadascuna 

La llibreta de treball 
i la responsabilitat 
de la feina de 
cadascú 

Preparem la ponència al 9è Congrés 
de Ciència del Garraf a la UPC de 
Vilanova i la Geltrú: reconstrucció 
de les diferents actuacions i 
construcció d’artefactes adequats 
al marc de la ponència 

Individual, 
petit grup i 
gran grup 

Cadascú, amb un guió, pensa com redactar l’article per la revista del Congrés, 
el pòster i com ha de ser la presentació. Cal adequar tota la investigació al 
Marc retòric que se’ns proposa: la revista i la sala d’actes de la UPC de 
Vilanova. 
Recollim totes les propostes i les reconvertim en petit grup. Finalment, 
recollim totes les propostes del petit grup i fem la definitiva. 
Hi dediquem cinc sessions d’hora i mitja cadascuna 

Grau d’adequació 
retòrica i ús de les 
eines comunicatives: 
el resum i l’exposició 

Entrevista amb el biòleg marí 
Michel André aprofitant que anem 
a la UPC pel 9è Congrés, per 
aprofundir en el comportament del 
so al mar: El comportament del so 

Gran grup i 
individual 

Per comprendre millor com funciona el so en els diferents medis, vam anar a 
la UPC de Vilanova i vam conèixer en Michel André. És un científic que 
investiga com és la vida al mar. Se sap que per moltes espècies marines el so 
és el seu medi de vida per relacionar-se, alimentar-se, reproduir-se,... ja que 
les ones del so reboten entre elles i fan eco. Ens va dir que les persones estem 

Capacitat de vincular 
discursos i 
adequació a la 
recerca de cadascú 



al mar i l’efecte en les espècies 
marines. Reflexió individual després 
de la xerrada de l’expert i noves 
idees i noves activitats de contrast 
en la recerca bioacústica 
 

inventant molta tecnologia en el mar imitant aquesta tècnica i això fa que les 
espècies es confonguin i acabin canviant el seu comportament i fins i tot 
morir. L’ecosistema marí està en perill per la contaminació acústica.  
Hi dediquem dues sessions d’hora i mitja cadascuna 

- L’eco i la reverberació en l’ iglú de 
P4. Pensem activitats per explicar el 
comportament de la veu dins l’ iglú 
-Recerca individual de la 
composició química de les 
molècules dels materials de 
construcció de l’ iglú: les garrafes 
d’aigua 
- Presentació i argumentació del 
problema de la veu a l’ iglú als nens 
de 4 anys 
-Argumentació del canvi de veu a l’ 
iglú a la classe de 4 anys 

Petit grup de 
5è, petit grup i 
parelles 
d’edats 
barrejats 5è i 
P4, gran grup 
d’edats 
barrejades i 
individual 

L’aula de P4 ens demana que els ajudem a comprendre perquè se sent l’eco 
en l’ iglú que han construït. Ho anem a comprovar. Ens posem tots dins l’ iglú i 
decidim fer la recerca sobre la composició de les garrafes d’aigua que 
composen tota la construcció. És la nostra hipòtesi i la volem argumentar. 
Descobrim que les garrafes són polímers i hi aprofundim químicament. 
Preparem l’explicació i l’argumentació del fenomen, que no és eco, és la 
reverberació del so. 
Ho fem amb diferents agrupaments i moments. Hi dediquem tres sessions 
d’hora i mitja cadascuna 

La capacitat 
d’empatia de 
cadascú a partir del 
visionat de les 
filmacions 
enregistrades 

- Preparació de la comunicació de 
tota la investigació a les famílies de 
la classe de 5è 
- Assaig de la comunicació per les 
famílies als alumnes de 4t, 
avaluació per ajustar i millorar a 
partir de les seves aportacions 
 

Individual i 
gran grup 

Adequació al nou marc retòric. Nova presentació, nous materials per 
argumentar els experiments i nou discurs. Ho assagem davant els companys 
de 4t i de 5è i ens escolten amb actitud crítica per la millora. 
Hi dediquem quatre sessions d’hora i mitja 

Grau d’adequació 
retòrica i ús de les 
eines comunicatives: 
el resum i l’exposició 
de cadascú 
 

- Disseny, càlcul i construcció del 
cilindre per exposar els pòster 
d’exposició a l’entrada de l’escola 

Individual i 
gran grup 

Pensem com comunicar la ponència a l’escola i les famílies. Primer cadascú 
pensa la manera en la seva llibreta de treball argumentar-ho a la resta del 
grup. Decidim fer un panell resum en forma de cilindre a l’entrada de l’escola 
que ho reculli tot resumida i plàsticament.  

La visualització 
geomètrica i la 
capacitat algebraica 
de cadascú. La 



El cilindre el farem de malla de plàstic, amb dues llantes de bicicleta  i brides i 
plàstic fos per enganxar tot el que hi posarem: els dissenys del pòster, les 
pantalles de les presentacions, els càlculs de tot el procés i l’assistència al 
Congrés, és a dir, tot! 
Ho construïm. 
Hi dediquem dues sessions d’hora i mitja 

creativitat i la 
capacitat de síntesi 

- Comunicació a les famílies i 
exposició del treball en el cilindre 

 Ens imaginem la situació retòrica i fem propostes. Fem petits grups per refer 
el text de la revista, el discurs del Congrés i els pòsters i pantalles que 
necessitem pel cilindre. 
Ho refem tot tots junts i ens repartim les explicacions del dia de la 
comunicació a les famílies. Tothom s’ho ha de saber tot de memòria. Ho anem 
assajant fins el dia que ho exposem. 
Hi dediquem tres sessions d’hora i mitja 

La memòria  
El saber estar 
L’empatia 
Els coneixements 
sobre el tema 

 


