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Els bombers i les ciències 

 

Objectius  

 
Donar a conèixer les causes i situacions de risc més freqüents dels incendis i  
accidents, a través de la resolució dels problemes i situacions de les  
assignatures de matemàtiques, ciències, física, química o tecnologia,  
ambientats en les actuacions habituals dels bombers. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

 
Trobarem recursos per treballar forces, densitat, gasos, volums, seguretat i  
prevenció d’incendis, combustió o reaccions químiques. Com tots els  
problemes estan ambientats en un escenari d’actuació real dels bombers,  
podem explicar les causes que provoquen aquestes situacions de risc. Estan  
presentades amb alguna imatge real, per facilitar que l’alumne es situï dins  
del cas d’una manera més atractiva. 
 
Alumnat a qui va dirigida 

 
Alumnes de secundària. 
 
Recursos emprats 

 
Documents en format pdf: 28 situacions i problemes (veure llista) que es  
poden descarregar individualment del web de bombers en clicar sobre la  
llista. 
 
Temporització 

 
Variable segons la situació o problema i el nombre de situacions problema que 
es consideri convenient utilitzar. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
El professorat pot decidir utilitzar les situacions o problemes que facin  
referència al bloc del contingut seleccionat, i continuar utilitzant els altres  
problemes de la llista per a altres continguts. També podria utilitzar la  
col·lecció com a context o fil conductor sobre prevenció d’incendis i seguretat  
alhora que s’apliquen continguts curriculars. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

 
Cap aspecte destacable. 
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Documents adjunts 

 
- Llistat de problemes 
- Orientacions sobre prevenció d’incendis i solucions dels problemes, on es  
poden trobar les indicacions específiques i missatges relatius a prevenció  
d’incendis de cada problema, i la seva resolució. 
 
 
 
 

 


