
                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Mistery Box. Com s’eleven les coses? 

SESSIÓ 
FASE CICLE 

APRENENTATGE 
ACTIVITAT TEMPS DESCRIPCIÓ MATERIALS AGRUPACIÓ AVALUACIÓ PAPER MESTRA 

 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 

Exploració 

 
 
 

MISTERY BOX 
 

 
 
1 hora 
30 min. 

Repartició de les capses de 
cartró tancades als 6 grups i 
enfocament de l’activitat. No 
donar pautes i seguir el repte 
proposat dins la capsa. 
Omplir full de rols, tasques i 
compromís. 

Capsa amb 
materials 
preparats per la 
mestra. 

Grup fix de 
treball de 4 
membres. 

Coneixements 
previs amb les 
construccions. 

No pot donar 
premisses, 
observadora. 
 

 
2 
 
 

 

 
 

Exploració/ 
Introducció 

 
 

 
QUÈ HEM FET I 

COM HO PODEM 
MILLORAR? 

 

 
 

 
1 hora 

Posada en comú de les 
experiències de la sessió 
anterior, generar 3-5 hipòtesi 
i cercar idees de millora. 
Experimentació i ús de 
balança i dinamòmetre, 
massa d’objectes. 

Annex 2. 
Balança. 
Dinamòmetres. 

Gran grup i 
grup fix de 
treball de 4 
membres. 

Observació 
directa i 
informació de 
l’annex 2 

Observadora, 
fent preguntes 
als diversos 
grups de treball 
i guia amb  els 
instruments de 
mesura. 

 
3 

 
 
 

Exploració/ 
Introducció 

 

 
JUGUEM I 

REPRESENTEM 
LES FORCES 

 
 

 
 
 
 
1 hora 

Es munten 3 racons de jocs 
d’experimentació de forces i 
cada grup haurà de jugar a 
tots tres. En acabar s’haurà 
de fer representació i de 
forces en imatges i 
identificació de forces en 
situacions de la vida 
quotidiana. 

Annex 3 (Jocs). 
Annex 4 
(Representació). 
Annex 5 
(Identificació). 

Grup fix de 
treball de 4 
membres. 
 
Treball 
individual. 

Observació 
directa en els 
jocs i recull de les 
fitxes (Annexes 4 
i 5) fetes pels 
alumnes. 

Observadora i 
com a guia de 
possibles 
dubtes. 
 

 
4 

 
 
 

Estructuració 

QUÈ 
AVALUAREM? 

COM HAURÀ DE 
SER LA NOSTRA 

MÀQUINA? 

 
1 hora 
30 min. 

Elaboració de rúbrica 
conjunta  dels criteris 
d’avaluació (suport amb  
Annex 6).Plantejament de les 
màquines. 

Annex 6 (Model de 
guia de la sessió). 
Rúbrica final. 
Annex 2 fet pels 
alumnes. 

Gran grup 
 
Grup fix de 4 
membres. 

Les idees dels 
alumnes amb les 
propostes dels 
criteris 
d’avaluació. 

Guia amb 
bones 
preguntes amb 
els criteris 
d’avaluació. 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació 

 
 
 
 

  
 
 
 

LA NOSTRA 
MÀQUINA 

 
 
 
 
 

1 h 30 
+ 

1 h 30 
+ 

treball 
a casa 

Planificació, organització i 
construcció d’una màquina 
senzilla, del món actual fent 
ús de corrioles o de 
mecanismes més complexos. 
En aquesta activitat es dona 
llibertat als alumnes per a 
poder ser creatius en les 
seves construccions. Han de 
tenir molt clar que hi ha una 
gran complexitat i requereix 
de molta implicació, 
autonomia i responsabilitat.  
Cal tenir en compte la 
temporització, hi ha sessions 
d’inici, de seguiment, de 
treball a casa i de finalització 
de la construcció.  

Annex 2 fet pels 
alumnes. 
Rúbrica final. 
Materials escollits 
pels alumnes. 

Grup fix de 4 
membres. 

Les propostes 
dels alumnes, la 
implicació i 
participació de 
tots el membres. 
Mecanisme, 
funcionament i 
creativitat. 

Guia en les 
diferents 
màquines que 
es construeixin, 
en materials i 
en possibles 
dubtes. 

 
6 

 
 
 

Aplicació 

 
EXPOSICIÓ A 

L’ESCOLA DE LES 
NOSTRES 

MÀQUINES 

 
1 hora 
30 min. 

Preparar exposició de cada 
màquina, amb rètols i 
preparar l’espai de l’escola a 
on s’exposarà. 
Repartició de rols i preparació 
d’una petita exposició de 
cada grup. 

Annex 7. 
Annex 8. 

Grup fix de 4 
membres. 
 

Rètols, exposició 
com a tal i 
explicacions dels 
alumnes segons 
els seus rols. 

Guia en 
l’organització 
de l’espai per a 
fer l’exposició i 
de possibles 
dubtes. 

 
7 

 
Aplicació 

 
VALORACIÓ 

FINAL 

 
1 hora 

Coavaluacions, avaluacions i 
valoració individual en text 
escrit sobre millores i 
aprenentatges.   

Còpies per a cada 
grup (Annex 9). 

Grup fix de 4 
membres. 
Treball 
individual. 

Coavaluacions, 
autoavaluacions 
amb rúbriques..  

Guia en 
possibles 
dubtes.  



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 1 MISTERY BOX 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
EXPLORACIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora i 30 minuts) 

Cb a desenvolupar 

Dimensió tecnologia i vida quotidiana 

 

 Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient. 

 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 

 Experimentar amb materials quotidians. 

 Construir un mecanisme que permeti elevar un objecte més de 30 cm amb el mínim esforç. 

 Fer hipòtesi per tal arribar a l’objectiu de l’activitat. 

 Prendre i consensuar decisions com a grup. 

 

Continguts 

 

 Construcció d’un màquina senzilla amb materials quotidians. 

 Experimentació amb diferents materials i amb assaig-error i activació de coneixements previs. 

 

Descripció de l’activitat  

 

Aquesta activitat inicial es planteja sense haver dit res a l’alumnat prèviament. El context es presenta amb una capsa de cartró (de sabates) tancada 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

per a cada grup de quatre alumnes, fets prèviament pel mestre/a.  A la capsa hi ha materials d’ús quotidià, especificats a la seqüència i el més 

important de la capsa és un repte a assolir, en aquest cas han d’aconseguir: “Construir una màquina senzilla que permeti elevar un objecte (un ampolla 

d’aigua de 0,5l) més de 30 cm fent el mínim esforç”. (Annex 1) 

La premissa fonamental és no guiar a l’alumnat. Han de ser ells mateixos els qui decideixen què han de fer i com ho poden fer amb els materials que 

tenen. La idea és arribar a mecanismes com les corrioles, els eixos, les rampes, les balances... 

A més a més, de manera individual s’haurà de començar a omplir una fitxa que s’utilitzarà a totes les activitats, fent amb una breu explicació de les 

tasques que realitzen a cadascuna de les sessions i del procés que porten a terme a cadascuna d’aquestes. A més a més, cal signar el compromís de 

treball en aquest projecte. (Annex 1a) 

Materials i recursos necessaris 

 

- 1 capsa de sabates de cartró o similar per a cada grup, en aquest cas 6, amb els materials dins d’aquesta 

- Repte escrit dins de cada capsa. (Annex 1) 

- 1 cinta adhesiva a cada capsa 

- Cordes o cadenes primes (uns 2 metres) 

- 1 bobina d’esparadrap o de fil a cada capsa 

- 1 bolígraf i 1 llapis a cada capsa 

- 2 fulles de paper a cada capsa per fer esborranys 

- 1 tub cilíndric amb forat, tipus rotllos de cartró de paper de cuina 

- 1 agulla de llana de 7-12 mm. Una 6 per a cada capsa 

- 1 tisores a cada capsa 

- Fitxa individual de les sessions i del procés. (Annex 1a) 

- 1 ampolla d’aigua de 0,5 l. Plena d’aigua. 

Justificació (finalitats) 

Aquesta activitat és d’exploració tenint en compte el cicle d’aprenentatge. El que es pretén és que els alumnes experimentin en la seva pròpia pell, 

quina són les sensacions  que tenen quan es troben davant d’un repte, com poden reaccionar i com es prenen les decisions per a poder arribar a 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

l’objectiu. A més a més, es treballen els coneixements previs dels alumnes i ajuden al mestre/a a poder guiar les següents activitats i saber com es 

poden reconduir quan sigui necessari.  

Partim d’un repte perquè genera expectació i motivació. El fet de no dir res ni contextualitzar i trobar-se davant d’un experiment en el qual han 

d’experimentar, fer ús de l’assaig-error, generant hipòtesi, plantejant-se qüestions diverses en petit grup i prendre decisions seran els aspectes 

essencials que es busquen fent aquest tipus d’activitat que posteriorment ens guiarà les següents, programades a la seqüència didàctica. L’activitat 

com he comentat anteriorment es realitza en grups heterogenis de 4 alumnes i està pensada per a realitzar-la en una sessió d’una hora i mitja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 2 QUÈ HEM FET I COM HO PODEM MILLORAR? Reflexió i millores 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
EXPLORACIÓ/INTRODUCCIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora) 

Cb a desenvolupar 

Dimensió món actual 

 

 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per 

trobar respostes. 

 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 

 Compartir experiències i reflexionar sobre els aspectes i els continguts de  l’activitat 1. 

 Autoavaluar les pròpies construccions per cercar millores. 

 Experimentar i mesurar objectes propers mitjançant instruments de mesura: la balança i els dinamòmetres. 

 

Continguts 

 

 Mecanismes com corrioles, eixos... 

 Instruments de mesura: balança i dinamòmetres. 

 Gravetat, massa, pes , equilibri de forces, vectors, direccionalitat i sentit, punt d’on sorgeix la força, qui exerceix les 

forces... 

Descripció de l’activitat  

 

L’activitat consisteix en fer una posada en comú en gran grup, fent diferents aportacions anotant-les a la pissarra sobre què va passar en la sessió 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

anterior. Seguidament pels mateixos grups de treball de la sessió anterior hauran de reflexionar sobre el procés viscut i redactar propostes de millora 

generant de 3 a 5 hipòtesi que considerin necessàries per a millorar la seva màquina inicial. És important donar una fitxa com a pauta (Annex 2) per a 

que cada grup pugui fer les seves idees de millora i prenguin consciència del procés que van seguir en l’activitat 1. Es seguirà una pauta de model 

científic per a fer aquest buidatge d’informació i propostes de millora. 

Una vegada acabada aquesta primera part de l’activitat, es mostren als alumnes els instruments de mesura, en aquest cas la balança i els 

dinamòmetres, els poden manipular i saber com funcionen. Poden mesurar la massa de diferents objectes de la classe o personals, com l’estoig, 

tisores, llibretes... 

En cas necessari es pot dividir la classe en dos grups, uns per a que facin les reflexions i omplin la fitxa model i uns altres poden anar mesurant objectes 

i experimentant amb els instruments de mesura. D’aquesta manera la sessió pot resultar més dinàmica. Aquesta proposta es realitzarà en funció del 

grup classe, de la decisió de la mestra i de la manera com es desenvolupen les sessions dins de l’escola.  

Materials i recursos necessaris 

 

- Plantilla de  fitxa a omplir i preguntes a contestar sobre el procés i què haurien de millorar. (Annex 2) 

- Balança 

- Dinamòmetres 

 

Justificació (finalitats) 

Aquest segona activitat pretén compartir les experiències viscudes i fer una pluja d’idees de sensacions, de conceptes i continguts treballats i dels 

mecanismes que van sorgir en la sessió anterior. Es realitza en gran grup per tal de veure les diferències entre els grups i la diversitat d’ idees que han 

pogut sorgir, compartir l’aprenentatge i els possibles dubtes per a ser resolts pels propis alumnes o pel docent en casa necessari. En aquesta sessió 

s’introdueixen els instruments de mesura com la balança i els dinamòmetres per tal de saber el funcionament i el seus usos. 

 
 
 
 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 3 JUGUEM I REPRESENTEM LES FORCES 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
EXPLORACIÓ/INTRODUCCIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora) 

Cb a desenvolupar 

Dimensió món actual 

 

 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per 

trobar respostes. 

 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 

 Experimentar amb jocs les forces que hi intervenen i l’equilibri d’aquestes. 

 Identificar les forces que hi intervenen i representar-les amb vectors. 

 Representar forces en situacions de la vida quotidiana amb vectors fent ús d’imatges de la vida quotidiana. 

 

Continguts 

 

 Forces i equilibri. 

 Llei de la gravetat. 

 Massa i pes. 

 Representació de forces amb vectors. 

 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Descripció de l’activitat  

 

Aquesta activitat consisteix en experimentar mitjançant el joc, com actuen les forces, qui les exerceix, qui les rep i com es poden equilibrar. Hem 

escollit 3 jocs per tal de portar-la a terme i fer-la més motivadora. 

Joc 1: Estirem de la corda: (Annex 3) 

Agafem una corda amb un mocador cordat al mig d’aquesta, es posen primer 1 alumne/a a cada costat i es van afegint cada cop un membre més a 

cada costat, cal experimentar les masses diferents en ambos costats per tal de fer reflexionar als alumnes sobre què està passant i quines forces estan 

intervenint. S’ha d’intentar arribar a l’equilibri de forces i a poder saber quin és el punt de partida d’aquestes, quantes forces hi intervenen i les 

diferents direccions. 

Joc 2: Construïm torres: (Annex 3) 

Amb 6-8 gots i amb gomes i cordes es munta un petit i senzill mecanisme. Tres cordes s’ha- de cordar a una goma i entre dos alumnes han de construir 

torres sense tocar els gots amb les mans ni amb cap altre part del cos. Així es poden comprovar les forces que hi intervenen, qui exerceix més força, la 

rotació d’aquestes i la direccionalitat. A més a més és molt entretingut i senzill de portar a l’aula. 

Joc 3: Transvasament de pilotes de massa diferents en galledes: (Annex 3) 

Es necessiten dues galledes. Una d’aquestes ha d’estar plena de pilotes de diferent massa, de ping-pong, de tenis, d’escuma... Es corda la galleda plena 

de pilotes i han de passar-les a l’altra galleda sense que caiguin, o en cas de caure, han de comprovar els materials de les pilotes i fer una petita 

classificació segons les seves experiències. 

 

Els tres jocs es faran en 3 racons, i en passar tots els grups per cadascun d’ells hauran de representar i d’identificar de manera individual les forces amb 

les seves direccions i totes les que hi intervenen en una fitxa (Annex 4, Annex 5) després d’haver experimentat amb el seu propi cos. Si és necessari es 

pot tenir preparat una bateria de jocs interactius per tal d’utilitzar diverses formes de joc i per tenir més recursos tenint en compte la flexibilitat de la 

temporització.  

Materials i recursos necessaris 

 

- Fitxes dels 3 jocs amb petita explicació. (Annex 3) 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

- Plantilla de fitxa de representació de forces.(Annex 4)  

- Plantilla de fitxa d’identificació de forces. (Annex 5) 

- 2 galledes 

- 12 pilotes de massa diferents 

- 1 corda llarga i 1 mocador 

- 8-10 gots de plàstic 

- 6 cordes primes 

- 6 gomes 

Justificació (finalitats) 

Aquesta activitat està pensada per a que els alumnes puguin experimentar amb els propi cos les forces que realitzem en aspectes de la vida quotidiana 

i que ells mateixos puguin extrapolar aquestes vivències i representar-les en imatges de la vida quotidiana mitjançant una fitxa. Es pot fer en acabar un 

joc i anar a omplir la fitxa del joc 1, i així successivament per tal de fer la sessió més dinàmica o jugar a tots els jocs i posteriorment representar les 

forces a la fitxa model. 

S’ha pensat  representar les forces per introduir continguts que a secundària treballaran amb problemes de caire diferent i amb molta més 

complexitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 4 QUÈ AVALUAREM? COM HAURÀ DE SER LA NOSTRA MÀQUINA? 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
ESTRUCTURACIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora i 30 minuts) 

Cb a desenvolupar 

Competències transversals: 

 

 5. Competència d’aprendre a aprendre: És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar 

aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. 

 

 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i 

actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, 

la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, 

d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 

 Construir una rúbrica conjunta amb els criteris d’avaluació que s’avaluaran a l’activitat 5. 

 Valorar els aspectes essencials per a construir una màquina senzilla que funcioni. 

 Consensuar els criteris d’avaluació del disseny, dels mecanismes, del plantejament, del procés i de la producció final. 

 Decidir com es presentaran les màquines en una exposició a l’escola. 

 

Continguts 

 

 Disseny de màquines i mecanismes. 

 Consens de criteris d’avaluació. 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 Plantejament de les pròpies màquines. 

  

Descripció de l’activitat  

 

Aquesta activitat es dividirà en dues parts, la primera consistirà en elaborar una rúbrica amb els criteris necessaris per a poder construir una màquina 

senzilla o més complexa en cas necessari per tal que els alumnes puguin autoavaluar-se i coavaluar-se sabent exactament quins aspectes se’ls 

demanen. La idea d’aquesta sessió és que el docent faci una rúbrica prèviament amb el criteris d’avaluació que necessita per valorar els treballs dels 

alumnes. Posteriorment, en la sessió que es realitza aquesta activitat amb els nens/es, s’haurà de guiar la classe per a que aquests criteris surtin dels 

propis alumnes i ells siguin conscients de les seves aportacions. Aquesta sessió es farà en gran grup i es farà a la mateixa aula, fent ús del projector. En 

acabar de fer la rúbrica, tots els alumnes tindran una còpia per a saber quins criteris seran avaluats i de quins aspectes ells hauran d’avaluar als seus 

companys/es. Es dona una còpia  a cada alumne/a per tal que ningú tingui dubtes i serveixi com a possible model de rúbrica per a activitats posteriors. 

A més a més, el docent avaluarà amb aquesta mateixa rúbrica a banda del diari del mestre/a durant tota la seqüència didàctica.  

En la segona part de l’activitat, pels mateixos grups de la seqüència hauran de començar a fer el plantejament de la seves pròpies màquines i com les 

voldran presentar a la darrera sessió d’exposició. Seria necessari tenir a l’abast  la fitxa model de l’activitat 2, l’annex 2 i la rúbrica per a poder elaborar 

les seves primeres idees tenint en compte les que ja van treballar en l’activitat 2 i amb l’experiència de l’activitat 1.   

 

Materials i recursos necessaris 

 

- Fitxa omplerta de l’activitat 2. (Annex2) 

- Rúbrica prèvia feta pel mestre/a. (Annex 6) 

- Rúbrica elaborada amb els alumnes  

- Aula ordinària 

- Projector 

- Còpies de la rúbrica una vegada finalitzada 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Justificació (finalitats) 

Com ja s’ha comentat en la descripció de l’activitat, el que es pretén és que els alumnes prenguin consciència dels criteris dels quals seran avaluats i 

dels que ells hauran d’avaluar i de coavaluar. La presa de decisió y el consens són els criteris bàsics d’aquesta activitat i la participació dels alumnes 

serà essencial per a poder portar-la a terme. És una activitat que requereix la reflexió dels alumnes i dels seus aprenentatges. Cal que sigui una sessió 

reflexiva i d’activació dels aprenentatges per tal de poder aplicar-los en la següent activitat. A més a més, si el temps i la dinàmica de la sessió ho 

permet, es podran posar en els grups de treball de tota la seqüència per començar a fer el plantejament de la màquina que hauran de començar a 

construir en la següent sessió.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 5 LA NOSTRA MÀQUINA 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
APLICACIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1h 30 min + 1h 30 min. a l’escola + treball a casa 

Cb a desenvolupar 

Dimensió tecnologia i vida quotidiana 

 

 Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient. 

 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 

 Construir una màquina del món actual fent servir les corrioles o algun altre mecanisme que hagin après en anteriors 

sessions. 

 Consensuar i prendre decisions en grup. 

 Fer funcionar una màquina senzilla. 

 Saber el funcionament i poder explicar-ho a la comunitat o als diferents membres de l’escola. 

 

Continguts 

 

 Mecanismes diversos: corrioles, eixos, motors, balances… 

 Plantejament d’idees i presa de decisions. 

 Materials per a poder construir les seves màquines 

 Funcionament i ús de les màquines. 

 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Descripció de l’activitat  

 

La primera part de l’activitat es realitzarà a l’aula ordinària, treballant en els mateixos grups de sempre. En aquesta sessió continuaran amb el 

plantejament de la seves propostes i hauran de decidir i planificar el què i el com per tal d’arribar a la seva producció final. És necessari fer sessions 

fóra de l’escola per tal que siguin els alumnes qui decideixin els materials i qui els obtinguin per tal de fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la 

creativitat, tenint en compte que són alumnes de sisè i això els ajudarà per a preparar-se per la següent etapa educativa. A més a mes, realitzar feines 

fóra de l’escola evitarà possibles còpies en les seves construccions.  

La proposta requereix d’una sessió a l’aula per a realitzar el plantejament de les seves màquines, tot i que ja es va deixar una estona en la sessió 

anterior per tal de començar a fer-se una idea. Així dons, en aquesta activitat hauran de  pensar els materials que necessitaran, com els podran 

aconseguir i com s’hauran d’organitzar i de repartir tasques en funció de les seves habilitats. En aquesta sessió el mestre/a podrà guiar una mica en els 

materials que escolliran, si seran prou resistents, si són fàcils d’adquirir... 

Cal tenir en compte que el disseny i el funcionament seran els aspectes més importants, ja que en la darrera sessió hauran de fer una exposició a 

l’escola, fet que els comprometrà encara més en la seva tasca i en la responsabilitat d’aquesta. Així doncs, a banda de la construcció dels mecanismes, 

de les màquines i de tot el procés de creació amb els càlculs i hipòtesi que hauran fet, també es treballarà la part plàstica de la construcció, per fer-la 

atractiva per la resta de persones, tenint en compte que serà una petita exposició. 

Serà necessària una sessió d’una hora en mig del procés per tal de veure com va, quins dubtes o problemes poden sorgir  i per treballar donar temps a 

l’aula per a les seves construccions. D’aquesta manera, el mestre/a podrà seguir el procés, aclarir dubtes i ajudar a qui ho necessiti. A més a més, això 

permetrà saber en quin punt es troben els alumnes i poder proposar una data d’entrega final amb una última sessió per a acabar la màquina. 

Materials i recursos necessaris 

 

- Fitxa amb les millores que hauran de tenir en compte per a la construcció de les seves màquines, fet pels alumnes. (Annex 2 omplert) 

- Materials que els grups escullin per construir les seves màquines 

- Rúbrica amb els criteris d’avaluació de la sessió 3. (Annex 6) 

 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Justificació (finalitats) 

Aquesta activitat pretén estructurar els diferents aprenentatges de les sessions anteriors i poder així aplicar-los. Per fer-ho hauran de construir per 

grups una màquina del món actual on hi siguin presents alguns dels mecanismes que s’han treballat en sessions anteriors i que els mateixos alumnes 

han aprés en les seves recerques. D’aquesta manera seran ells mateixos els qui prenguin decisions per a poder posar en funcionament una màquina 

senzilla i experimentar les funcions per tal de fer-la servir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 6 EXPOSICIÓ A L’ESCOLA DE LES NOSTRES MÀQUINES 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
APLICACIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora i 30 minuts) 

Cb a desenvolupar 

Competències transversals: 

 

 5. Competència d’aprendre a aprendre: És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar 

aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. 

 

Competències comunicatives:  

 

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i 

expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de 

la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de textos i amb adequació a les diferents funcions. 

 

 2. Competència artística i cultural: És el coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions 

culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi i es consideren com a part del 

patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts a 

través de diferents mitjans artístics. 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

 

 Exposar a l’escola les màquines construïdes durant les sessions anteriors. 

 Descriure com són i com funcionen les seves màquines. 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

activitat  Preparar l’exposició per tal que sigui motivadora i enriquidora dins del centre escolar. 

Continguts 

 

 Explicació de mecanismes i del funcionament de les màquines en una exposició. 

Descripció de l’activitat  

 

En aquesta darrera activitat s’organitza l’exposició de les seves màquines, una  per cada grup, en aquesta cas s’exposen sis màquines diferents. Com en 

tota exposició, cada creació ha de tenir un nom, per tant hauran d’elaborar un petit rètol amb  la informació següent: 

 

Plantilla de rètol: (Annex 7) 

- Títol de la màquina: 

- Any de creació: 

- Mecanisme: 

- Arquitectes o autors: 

 

Per a facilitar la feina, el mestre/a pot tenir una petita plantilla feta a ordinador o si els alumnes decideixen fer-les ells mateixos també la poden fer. És 

un recurs per a facilitar la temporització, però és més enriquidor que ells mateixos ho puguin realitzar.  

El mestre/a ha de tenir en compte quant es farà l’exposició, ja que pot coincidir amb alguna festa de l’escola, en aquest cas concret, coincideix amb el 

Carnestoltes i s’ha de poder demanar l’espai que estarà disponible per a poder fer l’exposició. La idea és que es quedin les màquines exposades uns 

dies per tal que tota la comunitat educativa pugui gaudir de les creacions dels alumnes.  

A banda d’això en aquesta sessió en concret, cada grup disposarà d’uns 5-10 minuts per a poder explicar als seus companys, a la comunitat de grans o 

al públic que es decideixi, les seves màquines i el funcionament d’aquestes. Aquesta feina de preparar les petites exposicions es farà durant les 

sessions anteriors, justament en acabar la màquina, per tal que els alumnes puguin preparar-se una mica què diran i organitzar-se com a grup. En cas 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

necessari es poden repartir informacions diverses perquè tots puguin parlar com per exemple: 

Peguntes per les exposicions com a exemple: (Annex 8) 

 

- 1r en exposar: Qui som? Nom dels arquitectes i títol de la màquina 

- 2n en exposar:  Com es diu i què mecanisme hem construït? 

- 3r en exposar: Quins materials hem utilitzat i si han estat fàcils de trobar? 

- 4t en exposar: Ha estat fàcil o difícil? Per què? Ens ha agradat o no? 

 

Materials i recursos necessaris 

 

- Rètol amb els aspectes rellevants de les seves màquines, un per a cada màquina 

- Les màquines construïdes 

- Espai a l’escola per a fer l’exposició 

- Taules per exposar les màquines 

 

Justificació (finalitats) 

Aquesta última activitat està pensada aprofitant el nom de la classe, “Els Monuments Arquitectònics”, així també poder fer ús d’aprenentatges que 

van realitzar quan van decidir i treballar el projecte del nom de la classe. A més a més, s’ha aprofitat la lectura del llibre “L’extraordinari enginy parlant 

del Professor Palermo” de Jordi Sierra i Fabra, per donar la idea de construir un enginy propi, tot i que en el cas del llibre no esdevé una màquina, però 

d’alguna manera es contextualitza i es justifica el fet de construir un enginy. 

Cal dir que és molt necessari poder exposar els aprenentatges a altres persones que no siguin als propis mestres, és un procés d’aprenentatge que es 

finalitza amb l’explicació a altres persones i que té una funció final, compartir experiències i enriquir a la comunitat educativa. 

 

 

 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: COM S’ELEVEN LES COSES? 

Activitat: 7 VALORACIÓ FINAL 

Fase del cicle 

d’aprenentatge 
APLICACIÓ 

Temps aproximat de 

duració: 
1 SESSIÓ (1 hora) 

Cb a desenvolupar 

Competències transversals: 

 

 5. Competència d’aprendre a aprendre: És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar 

aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. 

 

Competències comunicatives:  

 

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i 

expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de 

la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de textos i amb adequació a les diferents funcions. 

 

 

Objectiu/s a 

assolir en aquesta 

activitat 

 

 Valorar el projecte; el plantejament, el procés i la producció final. 

 Avaluar i fer propostes de millores de les activitats de la seqüència didàctica. 

 Descriure com s’han sentit i què han aprés amb el projecte treballat. 

Continguts 

 

 Autoavaluació i valoració d’aprenentatges i d’experiències. 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Descripció de l’activitat  

 

A la primera part de la sessió s’exposen les màquines a l’aula, en format museu. Aquestes se situen en taules al mig de l’aula. D’aquesta manera 

l’alumnat pot visualitzar-les en 360º. Seguidament, cada grup fa una petita exposició d’uns 5-10 minuts explicant les característiques i funcionament 

de la seva màquina. En acabar, es dona pas a un torn de preguntes per tal d’aclarir possibles dubtes.  Un cop finalitzada l’exposició els alumnes 

voltegen per l’aula i observen les màquines.  

A la segona part de la sessió es fan les coavaluacions i autoavaluacions de les diferents màquines construïdes, tenint en compte la rúbrica (Annex 6) i la 

que es va elaborar de manera conjunta (Annex 10). Cada grup disposarà de 6 còpies de la rúbrica, 1 per autoavaluar-se i les altres 5 per coavaluar als 

seus companys/es. El temps estimat és d’uns 30 minuts per a poder fer les valoracions mitjançant les rúbriques.  

Per acabar, es realitza una valoració individual envers el projecte i les seves activitats. Aquesta tasca és interessant que es faci a casa i donant temps 

als alumnes per tal de reflexionar envers les diferents activitats. D’aquesta manera es podran valorar aspectes d’expressió escrita com l’ortografia, la 

cohesió i la coherència de les seves produccions, tasca que els servirà com a una pràctica més per a les proves de les competències bàsiques. En aquest 

cas en concret, es treballaran textos a partir de l’experiència personal viscuda dins l’escola amb la construcció d’una màquina feta per ells/es mateixos. 

A més a més, aquestes valoracions recolliran informació envers la seqüència didàctica i els aspectes a millorar en aquesta. Amb les autoavaluacions, les 

coavaluacions, les valoracions personals i les anotacions del docent, fent ús de la mateixa rúbrica que els alumnes i valorant els textos personals, es 

podran avaluar els aprenentatges dels nens/es tenint en compte l’avaluació formativa.  Cal afegir que l’avaluació dels alumnes serà la que permetrà 

considerar aquesta seqüència didàctica com a  model o recurs didàctic, adequat per a portar a terme en altres centres escolars.  

 

Materials i recursos necessaris 

 

- Fitxa per fer valoració de manera individual (Annex 9). 

- Fitxa de rúbrica elaborada a l’activitat 4 (Annex 10). 

 

 



                                                                                                                       

  

        
 
                                                          

 

 

 

 

Justificació (finalitats) 

Aquesta darrera sessió pretén que els alumnes avaluïn els propis aprenentatges i els dels seus companys/es. D’una banda és necessari tenir una 

valoració individual on els alumnes puguin expressar de manera escrita les experiències i els aprenentatges personals durant la seqüència didàctica. I, 

d’altra banda poder valorar aquesta, amb els ulls dels alumnes  ens guiarà en la millora i en la creació de noves seqüències didàctiques centrades en 

les ciències experimentals, treballant conjuntament amb altres àrees curriculars.  

 


