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La font del pati no funciona  

 

Objectius 

- Cercar i seleccionar en diferents mitjans, informació per analitzar les variables que 
influeixen en la construcció i transformació del paisatge. 

- Representar individualment i en equips col·laboratius les seves idees i comunicar-les 
utilitzant diferents llenguatges –dibuix, maquetes, llenguatge escrit i llenguatge oral. 

- Relacionar com els diferents tipus de sòl condicionen la filtració de les aigües pluvials i la 
formació de dipòsits subterranis. 

- Plantejar-se preguntes que permetin investigar l’acció de les aigües superficials en la 
construcció i destrucció del paisatge i determinar la influència que tenen algunes variables 
en aquest procés: vegetació, tipus de roques, inclinació del terreny, quantitat de 
precipitació..., etc. 

-  Utilitzar el coneixement científic per a comprendre situacions relacionades amb els canvis 
geològics i entendre que alguns d’aquests canvis esdevenen molt lentament (erosió) i 
altres sobtadament (riuades). 

- Tenir cura del medi ambient, observar i analitzar els diferents elements que hi interactuen i 
prendre consciència del paper actiu, que com a ciutadans, podem fer per a contribuir a la 
seva conservació i a la sostenibilitat dels seus recursos. 

Descripció de la proposta 

El paisatge natural va canviant degut a agents externs, com ara l’aigua: torrents, rius, filtració de la 
aigua de la pluja en el sòl, riuades, etc. Aquests canvis poden ser sobtats, per exemple, una 
riuada, on la força de l’aigua trenca i arrossega els materials que troba al seu pas, o bé poden ser 
lents (la formació d’una mina d’aigua). En qualsevol cas, tots aquests canvis tenen un impacte en 
el medi natural. 
La proposta s’orienta vers la descoberta de l’acció de les aigües superficials en el paisatge tot 
analitzant la influència que tenen algunes variables: vegetació, inclinació del terreny, quantitat i 
força de precipitació, entre d’altres. També, l’estudi de com els diferents tipus de sòl permeten o no 
la formació de dipòsits subterranis d’aigua.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Destaquem que l'eix conductor del projecte no van ser només els continguts curriculars, sinó que a 
través de preguntes mediadores, els alumnes anessin plantejant les hipòtesis i, a través de 
l'experimentació, del treball col·laboratiu, ... anessin formant el seu model científic. En aquest cas, 
el model geològic. 
El projecte es va dur a terme durant el segon trimestre del curs. Està molt vinculat amb un altre 
projecte _Els Ibers: _que els alumnes vàrem dur a terme el curs anterior. Igualment, el projecte va 
tenir una projecció vers el tercer trimestre com a introducció a la seqüència didàctica. 
“L'ecosistema del Torrent de les bruixes”:éssers vius (animals i plantes) i llur relació amb el medi 
que habiten.  
 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitjà d’educació primària, 4rt. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Tot i que el projecte s’emmarca en l’àrea de Medi Natural, es va treballar des d’una perspectiva 
interedisciplinar: 
 
Medi social : Paisatge humanitzat (assentament dels municipis en el territori més proper). 
Matemàtiques : Construcció de maquetes 
Mesura de la inclinació dels angles amb aparells de mesura (transportador). 
Mesura de la quantitat d’aigua: cl 
 
Llenguatges : Expressió oral: conversa i exposició tant en l'àmbit de l'aula, com en la presentació 
de laponència al II Congrés de Ciències. 
Expressió escrita: descripció, explicació i argumentació. 
 
Expressió plàstica :El dibuix dels bruixots, de les mines d'aigua i la construcció de les maquetes 
com a mitjà per comunicar, entendre i experimentar el curs de l'aigua en un Torrent. 
Utilització de la càmera de fotos. 

Documents adjunts 

[CAMP OBLIGATORI EN CAS QUE HI HAGI DOCUMENTS ADJUNTS]  
• Material per al professorat. 

Guia ampliada. pdf 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

01. D’on ve aigua font pati 
02. Mapa del Torrent de les Bruixes 
0.3 Auca del Torrent de les Bruixes 
04. Producció de text explicatiu 
05. Dibuix del torrent amb aigua i sense 
06. Observem i dibuixem 
06 a. Aigua subterrània_roques 
06.b Aigua subterrània_ roques 
07. Dibuixa el camí aigua mina 
07 a.Dibuixa el camí aigua mina 
08 .Aigües superficials 
08 a. Aigües superficials 
09. Torrent vegetació 
10. Formació roques 
11. Les roques es fan petites 
12. Les roques poden créixer  

Autoria 

M. Inmaculada Pinero i Sandra Memminger. Escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet. 


