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Annexes de les Activitats 
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CONSIDERACIONS PRÈVIES A L’INICI DEL PROJECTE 

Abans de dur a terme el projecte amb els infants cal preparar tots els materials i recursos 

necessaris per dur a terme les activitats proposades en els diferents expedients. 

Així, abans de presentar el projecte als infants caldrà, 

 Construir l’escena del crim. 

 Crear les plaques d’agents en pràctiques. 

L’ESCENA DEL CRIM  

L’escena del crim està formada per: 

 Silueta del cadàver. Veure imatges inferiors. Feta amb cinta adhesiva i construïda a partir 

de la plantilla realitzada per l’equip docent. 
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 Prova 1, el got. Una mescla en un got formada per aigua, 2 cullerades d’oli d’oliva, 1 

cullerada de sal,  un polsim de sorra i trossets de suro o altres elements petits com ferradures 

de ferro o pedres petites (elements que puguin ser retirats amb l’ajuda d’un sedàs). 

 

 Prova 2, els cereals. Un plat amb cereals que continguin un alt % de ferro. 
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 Prova 3, la nota de suïcidi. Una nota escrita amb retolador, signada per la professora 

Oussedik on aquesta comunica la seva intenció de treure’s la vida com a conseqüència de 

que algú ha descobert que la seva investigació es tracta d’una farsa.  
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 Tota l’escena estarà protegida per un “cordó policial” fet amb cinta adhesiva. El resultat final 

ha de ser quelcom similar a això. 
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LA PLACA POLICIAL 

Es tracta d’una activitat prèvia realitzada a l’àrea de llengua, en el nostres cas a llengua anglesa, 

on els infants es can crear un perfil com alumnes d’una acadèmia policial. 

Per fer-ho van crear el seu perfil, que inclou les seves dades així com altre informació personal. 

Tot plegat es va recollir en el seu “perfil”. 

Aquest perfil es va enganxar a una plantilla d’una cartolina negra que va ser decorada amb una 

placa i altres elements creats pels infants. En finalitzar, va ser plastificada. 

  

Exterior. Portada de la identificació del investigador/a Interior. Perfil del investigador/a 
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IMATGES I EXEMPLES DE PRODUCCIONS 

 

 

Imatge superior. Grup d’infants treballant cooperativament per fer una reproducció a escala de l’escena del crim. 

Imatge inferior. Resultat de l’activitat. 
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Imatge superior. Exemple de l’activitat “la nota de premsa”. 
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Imatges superiors: procés i resultat final de l’activitat “la matèria” on s’ha d’elaborar un mapa conceptual a partir d’un 

text escrit que conté el coneixement científic que s’ha d’adquirir. 
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Imatges superiors, imatges del procés de l’anàlisi de la prova 1, “el got”. El procés consta de diferents processos: 

filtració, decantació i evaporació.  
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Imatge superior, exemple de l’activitat “diari d’investigació” on l’alumne recull allò que ha aprés i el procés per fer-

ho possible. 
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Imatge superior, exemple del procés d’anàlisi de la segona prova, els cereals. En ella els infants ha de preparar una 

dissolució de cereals en aigua amb l’ajuda dels instruments de mesura i d’una batedora. En fer-ho podran cercar 

restes de Ferro amb l’ajut d’imants.  
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Imatge superior, producte final de l’anàlisi de la tercera prova, la nota de suïcidi. L’alumnat realitza una cromatografia 

per separar les mescles homogènies de les tintes dels retoladors dels sospitosos i de la mostra presa a la nota de 

suïcidi. La comparació permet descartar alguns dels sospitosos/es.   
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Exemple de l’activitat coartades. A partir de la lectura de les coartades dels 3 sospitosos els infants obtenen 

informació relacionada amb les proves així com de la seva coartada. Fet que els ajudarà a descartar-los o inculpar-

los- 
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Imatge superior. Esborrany del plafó policial on es recullen i relacionen les proves, els resultats dels anàlisi d’aquestes així com de les coartades. 
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Imatge superior. Plafó policial que relaciona els i les sospitoses amb la víctima, les proves i la seva presència a l’escena del crim en l’hora de l’assassinat. 

En aquest exemple, les relacions es mostren mitjançant un color assignat a cada sospitós/a. Fet que permet identificar el responsable del crim.  
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Imatge Superior. L’informe final. Guió per a la presentació oral amb la que l’alumne formalitzarà l’acusació de manera 

justificada i argumentada considerant les proves i evidències. 
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Imatge Superior. L’informe final. Guió per a la presentació oral amb la que l’alumne formalitzarà l’acusació de manera 

justificada i argumentada considerant les proves i evidències. 
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