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Mistery Box. Com podem aixecar un pes?  

 

Objectius 

Amb aquesta seqüència didàctica es pretén que l’alumnat aconsegueixi els següents objectius: 
 

1. Construir un mecanisme que permeti elevar un objecte més de 30 cm amb el mínim esforç. 
2. Utilitzar materials quotidians per a construir, experimentar i mesurar objectes propers, 

mitjançant instruments de mesura: la balança i els dinamòmetres. 
3. Fer hipòtesi, prendre i consensuar decisions com a grup valorant quins són els aspectes 

essencials per a construir una màquina senzilla que funcioni i explicar el mecanisme. 
4. Experimentar amb jocs les forces que hi intervenen i representar-les en situacions de la 

vida quotidiana fent ús de vectors. 

Descripció de la proposta 

La proposta es presenta com a un repte a assolir; aquest és: “Construir una màquina senzilla 
que permeti elevar un objecte (un ampolla d’aigua d e 0,5l) més de 30 cm fent el mínim 
esforç”. 
Per poder fer-ho el docent haurà de presentar els materials necessaris dins d’una capsa sense 
donar cap premissa prèvia a l’alumnat. L’activitat es realitza en grup experimentant amb materials 
d’ús quotidià per tal d’assolir el repte plantejat. 
 
Seqüenciació del projecte: 
 

 Mistery box.  Repte plantejat. 
 Què hem fet i com ho podem millorar? Problemes amb els que es poden trobar i les 

actuacions per resoldre’ls. 
 Juguem i representem les forces.  Amb jocs de construcció de torres, transvasament de 

pilotes i estirem la corda. Experimentem amb el cos i materials senzills les forces que hi 
intervenen.  

 Què avaluarem? Com haurà de ser la nostra màquina?  Consensuar criteris d’avaluació 
per tal de poder treballar i aprofundir en les màquines a construir per decisió de l’alumnat. 

 La Nostra Màquina.  Plantejament i construcció de la pròpia màquina. Una per a cada 
grup. 

 Exposició de les nostres màquines a l’aula i a l’es cola.  Petita explicació de com és i 
com funciona cada màquina a l’aula i exposició al vestíbul de l’escola. 

 Valoració final.  Inici, procés i aprenentatges de l’alumnat durant la seqüència didàctica. 

Aspectes didàctics i metodològics 

La seqüència didàctica està dissenyada per a realitzar-la en 7 activitats, tot i que l’activitat 5 
requereix de 3 a 4 hores per a construir la màquina a l’aula i seguir el procés amb els alumnes. La 
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manera de treballar és en grup de 4 membres, per tal que cadascun tingui un rol concret i pugui 
participar de tot el procés.  
 
Pel que fa a l’avaluació és formativa, s’avalua tot el procés i és el propi alumnat qui acaba decidint 
els criteris dels quals seran avaluats, gràcies a l’experimentació prèvia que es porta a terme a 
l’activitat 1 (Mistery Box). A més a més, cal tenir en compte les eines que l’alumnat podrà 
necessitar durant el procés de construcció de les pròpies màquines o convidar-los a que siguin 
conscients de què és el que necessitaran i quines eines hauran de portar a l’aula per treballar.  
 
Un requisit indispensable i que empenta l’aprenentatge de l’alumnat és no rebre cap premissa per 
part del docent. 

Recursos emprats 

Per a cada grup serà necessari 1 capsa  de cartró amb els materials següents: repte escrit, 1 cinta 
adhesiva, 2 m. de corda, 1 bobina de fil, 1 bolígraf o llapis, 1 full per fer esborranys, 1 tub cilíndric, 
1 rotllo de paper de cuina, 1 agulla de llana de 7-12 mm, tisores, fitxa individual de les sessions i 
del procés i 1 ampolla d’aigua de 0,5 l. Plena d’aigua. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Aquesta seqüència didàctica està dissenyada de manera global i permet treballar diferents àrees 
curriculars però de manera concreta, les Ciències Experimentals. 
 
Fent referència als continguts, es treballen dins la Dimensió tecnologia i vida quotidiana , 
concretament la Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida 
quotidiana de forma segura i eficient. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

És un recurs didàctic que inclou a tot l’alumnat ja que no requereix d’una única solució, sinó que 
tothom pot dir la seva i ser correcte sempre que acompleixi l’objectiu plantejat. Per tal és una 
seqüència inclusiva i que permet participar a tot l’alumnat segons les seves capacitats. 

Documents adjunts 

• Guia ampliada com a material per al professorat. 
• Guió de l’alumnat com a material de treball per a l’alumnat.  
• Fotografies com a documentació addicional. 
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