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Per què els del pis de sota senten el soroll dels m obles, quan els 
movem, si no hi ha cap esquerda? 

 
 

Objectius 

- Construir coneixements a partir d’una situació del món real 
- Aprendre a adequar-se a diferents situacions retòriques 
- Abordar i comprendre els elements físics derivats del funcionament del so en els diferents 

medis. 
- Contrastar les idees per interioritzar el coneixement i fer-se noves preguntes 
- Constatar el valor de l’experiència en la història de les idees de les persones 
- Desenvolupar l’enginy a partir del disseny i la construcció d’artefactes 
- Aprendre a trobar la font d’informació adequada en cada situació 
- Donar valor al treball amb els altres, valorant críticament les idees de tothom 

Descripció de la proposta 

 A la nostra escola s’ensenya i s’aprèn a partir de situacions del món real. Aquesta situació va 
començar quan els del pis de sota van pujar a dir-nos que sentien molt el nostre soroll al moure 
els mobles. Un nen de la classe va preguntar, “Per què els del pis de sota senten el soroll dels 
mobles quan els arrosseguem, si no hi ha cap esquerda?” Teníem molta curiositat per saber-ho i 
vam començar a investigar. Cadascú va pensar i escriure les seves hipòtesis. La majoria estaven 
relacionades amb la composició de la matèria. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Veure annex Aspectes didàctics i metodològics  

Recursos emprats 

Els documents històrics sobre les descobertes del so i la història dels científics, els experts que 
ens han ajudat a construir els artefactes, els científics del Cosmocaixa, llibres especialitzats en el 
tema i persones i recursos de l’escola.  

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

Aquest treball és producte d’una proposta d’escola en que es treballa a partir de situacions reals. 
L’horari no està compartimentat en assignatures.  S’aborden les situacions i les àrees són l’eina 
per resoldre i comprendre. Anem incorporant els conceptes dels continguts quan reflexionem i 
avaluem tot el que està passant a l’actuar fent l’ús de les àrees per resoldre la situació que ens 
ocupa. El contrast d’idees i processos entre les persones de l’aula, de l’escola i d’altres és 
l’element més destacat de tot el procés per aprendre a partir de converses, recerques , construcció 
de models, argumentacions i comunicacions i ponències. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior de primària, 5è. 

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

La proposta d’ensenyament es centra en la globalització de l’aprenentatge en les competències 
clau: la interacció amb un mateix, amb els altres i les disciplines. Aprenem actuant en l’ús de les 
competències clau, refent, fent i reflexionant sobre el què fem.  

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
Quadre descripció proposta. pdf 
Aspectes didàctics i metodològics. pdf 

 

Autoria 

Núria, Borràs Rovira, mestra de l’Escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes. 
Aquesta activitat es va presentar al 9è Congrés “Els infants protagonistes de la Ciència” de 
Vilanova i la Geltrú. 


