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PER QUÈ ES PRODUEIXEN LES ESTACIONS DE L’ANY? 

 
1a sessió (1 hora) 
En la primera sessió, posarem els alumnes en parella i els donarem un full on els hi 
demanarem: 
“Feu un dibuix que expliqui per què hi ha hivern i estiu. Com que segurament no sabreu 
del cert la resposta, penseu i feu un dibuix de la vostra hipòtesis. Per tal que la hipòtesis 
s’entengui bé, podeu escriure i fer totes les anotacions que vulgueu sobre el dibuix”. 
 
2a sessió (1,5 hores) 
Aquesta sessió es divideix en tres parts: 
1a part (30 min) 
Els explicarem als alumnes que hem penjat les seves hipòtesis a una sala de l’escola. Els 
hi direm que ho hem fet com si fos un museu i cadascun dels seus dibuixos fos un 
quadre. Per tant, i com en tots els museus, hi ha d’haver silenci absolut. Els alumnes 
hauran d’entrar al museu (la sala on hem penjat les hipòtesis) i, acompanyats d’una 
llibreta o un full, mirar totes les hipòtesis dels companys i fer-ne anotacions a la seva 
llibreta. És important que aquesta part la facin de forma individual i en silenci per tal 
que tots els alumnes facin un debat privat entre els dibuixos i el que ells saben i pensen. 
 
2a part (20 min) 
Un cop acabada la segona part, es demana als alumnes que, a la mateixa sala de museu, 
discuteixin amb els seus companys les idees que els hi ha cridat l’atenció. Es tracta 
d’anar a buscar els autors de la hipòtesis que els hi ha cridat l’atenció per aclarir 
dubtes, conceptes amb els que no s’hi està d’acord... 
 
3a part (40 min) 
Es fa un debat en grup on el mestre intentarà que s’identifiquin les diferents hipòtesis i 
que es debatin per tal de centrar la investigació i eliminar propostes a partir de 
l’argumentació entre els alumnes. 
 
3a sessió (1,5 hores) 
Aquesta tercera sessió també la vam dividir en dos parts: 
En la primera dividirem els alumnes en dos grups. Un grup anirà a cercar informació a la 
biblioteca de l’escola mentre que l’altra ho farà a internet des de l’aula d’ordinadors. És 
important remarcar abans com farem la cerca, quins criteris de cerca i fiabilitat farem 
servir... i sobretot que si troben informació interessant en copiïn la font d’on l’han tret. 
 
En la segona part, es tracta de tornar a fer un debat en gran grup per compartir la 
informació que han trobat i anar aclarint si les hipòtesis amb les que treballàvem eren 
certes. Serà indispensable fer-ho amb el suport de globus terraqüis i d’algun llum o 
objecte que actuï com a Sol. 
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En aquest punt pot ser que s’hagi resolt la investigació. Però si no és el cas, segurament 
seria el moment de buscar més informació o de fer venir un expert a l’aula per parlar-ne 
amb ell i aclarir dubtes.  
 
4a sessió (1 hora) 
En aquesta sessió es tracta de, entre tots i totes, elaborar unes conclusions i pensar una 
bona manera de comunicar-ho a les famílies o als companys d’escola (a través d’un 
dibuix, un vídeo, un escrit... 
 
 
 


