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Quina és la millor manera de viatjar? 
 

Objectius 
 

• Elaborar un contingut multimèdia que permeti donar 

resposta a una situació-problema plantejada i extrapolable 

a un possible context real. 

• Conèixer i comprendre les característiques del Moviment 

Rectilini i Uniforme. 

• Analitzar críticament els avantatges i els inconvenients 

d’una conducció responsable. 

• Comprendre les relacions de proporcionalitat entre dues 

magnituds físiques. 

 

Descripció de la proposta 
 

Es planteja als alumnes una situació/problema concreta amb resposta aparent molt evident però que 

sovint són induïts a l’error. Partint de l’anàlisi de la situació plantejada, el debat en petits grups i 

l’experimentació, els alumnes podran arribar a uns resultats i conclusions els quals permetran poder 

introduir, comprendre i/o reflexionar sobre els continguts i les característiques del Moviment Rectilini i 

Uniforme (MRU), les relacions de proporcionalitat entre diferents magnituds i els valors d’una conducció 

eficient per a la preservació del medi natural i la seguretat. La proposta s’emmarca dins les STEAM 

treballant-hi les àrees de Física i Química, Tecnologia i Matemàtiques. 

 

Aquesta proposta, si bé no és el què es presenta aquí, també pot ser ampliada amb ús de simulacions 

segons els materials allotjats al meu espai web personal (secció “La velocitat mitjana”). 

 

Aspectes didàctics i metodològics 
 

La metodologia per dur a terme l’activitat sempre es podrà adaptar al context, característiques i 

necessitats del propi grup. Una manera que es proposa és, partint d’agrupaments de 3-5 alumnes, se’ls 

demana que entre ells puguin debatre sobre les tasques a fer i consensuïn la presa de decisions. 

Aquests agrupaments permeten que els alumnes vagin superant els entrebancs que els puguin aparèixer 

treballant col·laborativament i a la vegada resulta interessant el debat que es genera entre ells quan hi ha 

disparitat d’opinions i on sempre els caldrà trobar arguments per tal de defensar la seva posició. Per altra 

banda pot ser útil organitzar l’espai de l’aula de manera que tots formin una mena de quadrat i localitzar 

el focus de l’activitat experimental al centre de tothom, de manera que en tot moment tots ho puguin 

veure sense necessitat de moure’s. 

 

Si bé es tracta d’una modelització, donada la seva extrapolació a un possible context real i el treball de 

continguts de la Física amb un aprenentatge amb sentit, l’elaboració d’un producte multimèdia, els hàbits 

de comportament responsable i respectuosos amb el medi ambient, l’experimentació i el fet d’haver de 

donar resposta a un repte justifiquen la proposta com a una activitat STEAM. 

 

Alumnes realitzant l’activitat. [Imatge pròpia] 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://www.xtec.cat/~cfuente3
http://www.xtec.cat/~cfuente3/velocitat.html
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Perspectives Propicies Tecnologies favorables Metodologies adients 

  STEAM   Impressió 3D   Gamificació   Procés tecnològic 

  Inclusió   Robòtica   Treball cooperatiu   Fenomen Maker 

  Controvèrsies   Apps   ABP   Pensament Computacional 

  Ciència Ciutadana   Mòbil   Resolució de problemes   Design Thinking 

  Tinkering   Sensors   Indagació    

 

Recursos emprats 
 

Només cal una càmera fotogràfica o similar, un suport, una cinta mètrica, dos cotxes de joguina i les 

fitxes didàctiques d’elaboració pròpia que hi ha a l’apartat “Documents adjunts” d’aquesta mateixa fitxa. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

Els principals continguts que es treballen són els corresponents al Moviment Rectilini i Uniforme de la 

Física però la metodologia i la contextualització de la proposta que es presenta, extrapolable a una 

possible situació real, permet treballar també continguts d’altres matèries com els dels Problemes 

Ambientals, la Representació de funcions i també els de les Creacions Multimèdia amb l’ús d’eines 

digitals com a procés. De forma genèrica es treballen competències pròpies del s. XXI com el Pensament 

Crític, la Creativitat, el Treball en Equip i l’Ús de Noves Tecnologies per a la creació del producte. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnes de 2n d’ESO a 4t d’ESO de Física. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 

Comprendre que una conducció eficient ajuda al medi ambient i també a la seguretat viària. 

 

Documents adjunts 
 

Els materials tant per a alumant com per a professorat es poden descarregar de: 

http://www.xtec.cat/~cfuente3/arc_01.html 

 

Autoria 
 

Carles Fuentes Pagès. Professor de Física i Química de l’Institut d’Aran de Vielha (Lleida). 
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