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Cursa d’avions de paper 

 

 
Nens i nenes de cinquè. Escola Les Roques Blaves - Esparreguera 

 
Objectius  
 
Introduir els nens i nenes en els treballs d’investigació, a partir del mètode científic, a partir 
d’una situació real d’aula que ens assegura la motivació de l’alumnat a l’hora d’afrontar la 
nostra proposta. 
 
Descripció de la proposta  
 
Els nens i nenes de cinquè es preguntaven com podrien aconseguir construir un avió de paper 
que volés ben lluny. Feien proves però no superaven la distància de vol entre uns avions i 
altres. De fet, van començar a llençar avions de paper per la finestra, fins al moment que un 
grup d’alumnes de la classe va portar el tema a tutoria perquè consideraven que era un 
problema de convivència que incomplia alguns dels pactes consensuats pel grup sobre com 
havia de funcionar la classe.  És per això que ens vam plantejar la possibilitat d’anar més enllà i 
elaborar un treball d’investigació sobre què fa que un avió pugui volar a una major distància.  
A partir d’aquí, va sorgir la proposta de la cursa d’avions de paper. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics - Com ho hem fet? 
 
FASE 1 (treball individual i en parelles) 

1. Abans de la construcció ens hem plantejat una sèrie d’aspectes a tenir en compte: 
1. Quines són les característiques que ha de tenir un avió per volar lluny? (reflexió 

individual i posada en comú per parelles). 
2. Què pot influenciar el vol del nostre avió (variables)?  

2. Redactar allò que nosaltres creiem que passarà (hipòtesis)?  
3. Construïm els avions. (per parelles en col·laboració amb aquells experts del grup) 

 
FASE 2 (treball per parelles) 

1. Experimentem: baixem al pati a volar els avions per comprovar si el que nosaltres 
pensàvem es compleix o no (contrastació de les hipòtesis). 

2. Recull de resultats: mesura i registre de dades. 
3. Verificació/contrastació de les hipòtesis. 
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4. Cursa d’avions (amb els avions que aconsegueixen volar més lluny). 
 
FASE 3 (treball per parelles) 

1. Redacció de les conclusions de l’experimentació. 
2. Elaboració dels informes d’investigació. 

 
FASE 4 (gran grup) 

1. Preparar la presentació del que s’ha après i les conclusions a les que s’ha arribat. 
2. Presentació de l’experiència a la comunitat científica (Congrés de ciències de Martorell).  

 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Tot i que, com a qualsevol proposta competencial, es poden treballar transversalment la totalitat 
dels àmbits d’aprenentatge, nosaltres ens hem centrat en les següents dimensions: expressió 
oral i escrita i comprensió lectora l’àmbit lingüístic (castellà, català i anglès), resolució de 
problemes, raonament i prova i comunicació i representació de l’àmbit matemàtic, món actual i 
ciutadania de l’àmbit de coneixement del medi i personal, i social de l’àmbit d’educació en 
valors. 
 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Alumnat de cicle superior 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
Es pretén desenvolupar habilitats per expressar, oralment i per escrit les idees, els arguments i 
les conclusions sobre l’experiment de creació d’un avió de paper, de forma coherent, 
adequada al registre i la situació i amb un lèxic específic i variat. Apliquem, per això, el 
pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir els esdeveniments (amb control 
de variables) i prendre les decisions ajustades als objectius finals del procés d’investigació en 
la construcció d’un avió de paper. A més, enfoquem la nostra pràctica per ajudar els infants a 
adquirir la capacitat de comprendre els aspectes individuals que influeixen en la convivència, 
desenvolupant l’empatia, el pensament reflexiu i democràtic, així com la capacitat de buscar i 
trobar alternatives a situacions problema del grup, posant el bé comú per davant dels 
interessos personals. L’experiència es porta a terme de manera que permeti els infants 
desenvolupar habilitats d’iniciativa, autoorganització i gestió del temps i els recursos, per tal de 
portar a terme una investigació parant atenció als aspectes que poden suposar un obstacle, i 
les possibilitats alternatives de solució, en funció dels objectius d’aprenentatge, emprant 
estratègies d’autogestió i autocorrecció. 
 
 
Documents adjunts 
 

• Annex 1: Resum de programació d’aula 
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• Annex 2: Guió del treball d’investigació.  
• Annex 3: Base d’orientació elaborada per l’alumnat 
• Annex 4: Graella de coavaluació del treball per parelles  
• Annex 5: Graella de coavaluació de l’informe final  
• Annex 6: Fitxa individual de reflexió  
• Annex 7: Evidències Fase 1  
• Annex 8: Evidències Fase 2  
• Annex 9: Evidències Fase 3  

 
Autoria 
Empar Gonzàlez. Alumnat de cinquè. Escola Les Roques Blaves. Esparreguera. 
 
 

Aquesta experiència s’ha presentat al Congrés de ciències de Martorell:  

Presentació digital de l’experiència: https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1LXjI-

AShV9Z5Qhjy54gFpr4tf9uGPoOMYGaf33kVrqU/edit?usp=sharing 
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