
Aspectes didàctics i metodològics 

L’organització de l’aula es basa en un patró d’actuació concret que potencia la reflexió 

individual i el contrast en petit grup, en gran grup, amb d’altres (experts, visites, sortides, la 

resta de l’escola...) per tornar a l’individu i generar noves actuacions. La base és la interacció 

des d’un mateix, amb els altres i els sabers. 

Les activitats que es proposen, totes són d’aprenentatge que, a la vegada, són també 

d’avaluació, entesa com a motor per l’aprenentatge i en situacions reals on l’alumne s’ha de 

mostrar i adequar a la situació que es necessita: 

- Text reflexiu individual sobre la pregunta (Cuadernos de Pedagogia núm. 416) 

- Proposta de models i artefactes per comprendre, individual 

- Conversa en gran grup per conèixer les activitats anteriors. Sorgeixen altres preguntes 

i la proposta d’anar a Cosmocaixa 

- Sortida a Cosmocaixa: taller So i Acústica i recorregut guiat Les ones 

- Actuacions en petit grup per contrastar, construir i reconstruir les idees sobre el 

comportament del so en els diferents medis, la velocitat del so, el buit i l’eco. 

- Recerca en petit grup de la història del so: persones i invents que fan que avanci la 

descoberta del seu comportament. 

- Línia del temps del so: persones, hipòtesis, idees, artefactes, càlculs i descobriments. 

Ressaltem: Aristòtil, Paltó, Galileo Galilei, Isaac Newton, Otto Von Guericke, Marin 

Mersenne, Michel André. 

- Estudi de la composició de la matèria en els diferents medis, petit grup 

- Comportament del so en els diferents medis. Justificació en petit grup. 

- Construïm la bomba del buit a partir de les idees del petit grup i les d’Otto von 

Guernicke, gran grup. Reproduïm la demostració amb un motor de nevera, una ixeta 

de pas d’aigua, un pot d’espaguetis i un mòbil. 

- Text individual de reflexió de les descobertes del comportament del so en el buit. 

- Reproduïm la demostració de Galileo Galilei en una distància de 180 metres per 

constatar la velocitat del so en petit grup. 

- Reconstruïm l’experiment d’en Galileo Galilei amb diferents instruments i finalment 

convidem a un pare violinista, gran grup 

- Text reflexiu i individual de les descobertes anteriors. 

- 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, petit grup. 

- Convidem a un pare enginyer de telecomunicacions per produir freqüències de so que 

demostrin amb claredat el moviment ondulatori del so: el freqüenciòmetre , 

l’oscil·loscopi i el generador de funcions, gran grup i reflexió individual. 

- L’oïda humana en comparació amb la d’altres espècies. Vídeo com funciona el sistema 

auditiu i la captació i interpretació del so en els humans. Intervenció d’una mestra 

logopeda, reflexió individual. 

- Les qualitats del so. Vídeo Universidad de Granada. Taller onda, sonido y música. 

Intervenció mestra de música de l’escola, gran grup i reflexió individual. 



- Investigació de l’efecte domino de les ones de 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. Petit 

grup. 

- La importància de la freqüència i la intensitat del so: els Hertz i els decibels, petit grup. 

- Preparem la Ponència a l 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. Gran grup. 

- Concertem una 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 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. 

- L’eco i la reverberació en l’iglú de P4. Pensem activitats per explicar el comportament 

de la veu dins l’iglú, petit grup. 

- 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 infants de 4 anys, petit 

grup i gran grup. 

- Per parelles de diferent edat argumentació del canvi de veu a l’iglú a la classe de 4 

anys. 

- Preparació de la comunicació de tota la investigació a les famílies de la classe de 5è, 

gran grup i individual. 

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

de l’escola, individual i gran grup 

- Assaig de la comunicació per les famílies als alumnes de 4t., avaluació per ajustar i 

millorar a partir de les seves aportacions. 

- Comunicació a les famílies i exposició del treball en el cilindre, individual i gran grup. 

Aquesta proposta s’ha realitzat durant el curs escolar 2013-2014 encara que ni ha tingut 

una periodicitat setmanal. El gruix de la temporalitat el va marcar els terminis de 

presentació de documentals al 9è Congrés de Ciència, la comunicació als companys i 

companyes de 4 anys, l’exposició de l’escola i la comunicació a les famílies. 

L’avaluació ha estat marcada pels textos reflexius, les anotacions a la llibreta de treball de 

cada alumne, en les diferents comunicacions en la preparació dels documents i en l’estudi 

de les exposicions orals de cadascú. Ha estat molt important poder veure les idees de 

cadascú en: 

- Les representacions en el paper 

- La construcció d’artefactes per demostrar i argumentar les idees dels científics 

- Els textos amb les hipòtesis i posterior resposta de cadascú davant de nous reptes i 

noves descobertes 

- Les interpretacions de cadascú de les idees dels científics en la recerca d’informació 

- Les converses per construir coneixement. 

 



A la guia ampliada i als documents annexos es poden consultar els documents que es 

van utilitzar en les diferents comunicacions i els pòsters, temporització aproximada, 

agrupament de l’alumnat, aspectes tècnics a tenir en compte, observacions sobre 

l’avaluació, referències als documents annexos... 


