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Com actuen les forces?  

Objectius 

• Realitzar un treball cooperatiu a partir de l’experimentació. 
• Conèixer quins tipus de forces hi ha, identificar-ne les principals i analitzar els efectes 

d’una força. 

Descripció de la proposta 

A partir de les definicions donades al llibre de l’alumnat , ens plantegem com  podem 
saber que en una situació concreta està actuant una força. 
Busquem  un exemple per a cada tipus de força donat. 
Dins del grup els alumnes es reparteixen les tasques. Tots els experiments el fan tots els 
grups repetint-lo tres vegades i anoten els resultats obtinguts. Ens reunim a l’aula i cada 
grup descriu les característiques de les forces que actuen i redacten una conclusió que es 
posa en comú i es redacta entre tots una conclusió final per a cada tipus de força. 
S’ha de tenir en compte que quan es treballa la gravetat és convenient que hi hagi un 
professor de reforç amb un cronòmetre digital per a mesurar el temps de caiguda i es 
necessita estar en un espai ampli (per exemple, una pista esportiva). 

Aspectes didàctics i metodològics 

Sis sessions d’una hora. Grups de quatre alumnes. 
Els alumnes són responsables de portar tot el material que es demana  i n’afegeixen les 
seves pròpies idees ja  que al fer l’experiment es generen preguntes tipus ‘ i què passarà 
si ho fem amb...” 

Recursos emprats 

• Coneixement del medi per a 6è de primària,   Projecte Els camins del saber .Grup 
Promotor / Santillana. 

• https://sites.google.com/a/xtec.cat/badaciencia/recursos 
• https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-santacolomag/mediateca/recursos-en-

linia/ciencies-naturals 
• http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/cotxet-daire/ 
• http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/deixeu-sortir-abans-dentrar/ 
• Monopatins, pilotes de diferent mida i pes, cinta mètrica, plastilina, gomes elàstiques. 
• Material per fer el “cotxet d’aire”  i “deixeu sortir abans d’entrar” 
 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

El concepte de força i els efectes que les forces produeixen sobre els cossos. 



 

 
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 

     
 

Quins tipus de forces hi ha, i identificació de les principals. 
Competències bàsiques: comunicativa i lingüística, matemàtica, aprendre a aprendre, 
autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de sisè de primària .  

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

Les matèries amb què està més relacionat són  la física, les matemàtiques (l’alumnat ha 
hagut de prendre mesures de les distàncies i el temps) i la llengua, ja que havien de fer un 
redactat dels processos i les conclusions i fer una exposició oral. 

Documents adjunts 

• Material per al professor 
Guia ampliada. pdf  

 
 

Autoria 

Soledat Sanchís, mestra de l’Escola López Torrejón de Badalona 


