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ELS MINERALS. FEM UN CURT! 

 

Objectius 

Enregistrar un fet científic mitjançant el tema dels minerals.  
Conèixer i identificar els minerals en la vida quotidiana. 
Elaborar un guió literari, tècnic i il·lustrat. 

Descripció de la proposta 

Aquesta unitat sorgeix del treball conjunt que s’ha portat a terme amb la 
Universitat dels nens i les nens (ACUP) i del material cedit pel CESIRE àmbit 
científic i medi de la maleta dels minerals al supermercat.  
L’escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès fa 3 anys que participa amb el 
projecte de l’ACUP. La finalitat del projecte de la universitat dels nens i de les 
nenes és anar a fer una taller a la universitat assignada i acabar documentant 
un fet científic mitjançant un vídeo. 
  

Aspectes didàctics i metodològics 

Podeu veure els aspectes didàctics i metodològics explicitats en cada una de 
les activitats. 

Recursos emprats 

Google drive, material de la laboratori,  eines per enregistrar,  la maleta dels 
minerals al supermercat, vídeo i Internet. 
Vídeo del programa de TV3 QUÈQUICOM?: 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/1572209  

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  
destacada  

- Els minerals 
- El llenguatge audiovisual 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior de primària  
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Aquesta unitat està pensada per treballar l’àrea de medi natural, social i 
cultural. També ens trobem estretament lligats amb l’àrea de llengua. 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  
� INconeix.doc 
� INimatges.doc 
� INcontracte.doc 
� INminerals.doc 
� ESquequicom.doc 
� EScontracte.doc 
� Esavagrup.doc 
� EScontractemine.doc 
� ESpedres.doc 
� Esestoig.doc 
� ESescalar.doc 
� Espell.doc 
� ESpica.doc 
� ESpissarra.doc 
� ESsopa.doc 
� ESgats.doc 
� ESgossos.doc 
� ESmodelar.doc 
� Fitxa: ESrasca.doc 
� APguioliterari.doc 
� APtecnic.doc 
� APstoryboard.doc 

 
Els curts elaborats per l’alumnat: 
https://plus.google.com/116345456441529593025/posts/Mo2oWJsG5rN 
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