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Jocs i joguines 
 
Objectius  

 
• Explicar el funcionament de les joguines i els jocs, oralment i per escrit, 

utilitzant coneixements sobre forces, fonts d’energia i mecanismes de 
transmissió, velocitat, fregaments, aceleració, desaceleració 

• Imaginar i representar com és la joguina per dins de manera que hi hagi 
coherència entre allò que s’imagina i allò que es representa i posteriorment 
entre el que s’observa i el que es representa. 

• Recollir informació sobre quines joguines i els jocs que s’utilitzaven en altres 
temps, fent ús de l’enquesta, per analitzar amb quins mecanismes i energies 
funcionaven. 

• Recollir dades amb instruments de mesura (cinta mètrica i cronòmetre), 
representar-les gràficament i interpretar-les per predir com s’ha d’actuar davant 
de nous fets i situacions. 

• Cooperar amb respecte i tolerancia en els treballs en parella i en gran grup per 
tal que també actuï amb aquests valors en altres grups socials amb què conviu 
i conviurà. 

• Reflexionar sobre com aprèn i com evolucionen les seves idees, i sobre el que 
no sap o no aprèn per poder-ho comunicar i poder solucionar les seves 
dificultats. 

 
 
Descripció de l’activitat  
 

L’ànalisi del funcionament dels jocs que trobem al parc i les joguines ens 
ajuden a treballar el model dels sistemes físics. Conceptes com a velocitat, 
força o energia son tractats des d’una forma vivencial a partir dels 
coneixements que té l’alumnat del funcionament de les joguines que utilitza 
normalment. 
 
Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 

 
• Model de sistema físic: forces i energia. Velocitats, fregament. 
• Estructura de les joguines i interaccions entre elles i el jugador/a. 
• Funcionament dels jocs del parc 
• Canvis en les joguines i jocs quan es posen en funcionament (moviment i 

propietats, so, llum). 
 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Cicle Inicial (segon de primària) 
 
 

Temporització 

Un trimestre 
 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
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La conversa és l'eix fonamental d’aquest itinerari perquè ens serveix per expressar 
les idees inicials i posteriorment per anar creant els nous coneixements a partir del 
que hem experimentat i observat. 
Les activitats més experimentals les realitzem amb mig grup classe per facilitar la 
participació de tothom. 
 
Recursos emprats  

 
Cada element utilitza un material específic. 
 
Documents adjunts  

 
 

 


