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El model cinètic de la matèria 
 
 
Objectius  
 
L’alumnat ha de ser capaç d’aplicar el model cinètic per explicar o predir 
fenòmens senzills de la vida quotidiana. 
 
També es tracta que l’alumnat s’impliqui en un procés individual i col·lectiu 
de construcció i aplicació d’una teoria científica, imitant el treball dels 
científics. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
L’activitat està platejada com una llarga recerca per fer emergir les idees de 
l’alumnat sobre les partícules, anar obtenint informació sobre el 
comportament de les partícules a partir de la interpretació d’experiments, i 
la seva aplicació a fenòmens senzills de la vida quotidiana. 
 
Per a això es treballen les competències relacionades amb la recerca 
científica. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Recursos emprats 
 
Tractant-se d’una seqüència fonamentalment experimental caldrà material 
ordinari de laboratori i també algun altre material fàcil d’obtenir: vasos de 
precipitats, colorant o tinta, xeringues, globus, pots de buit, bola metàl·lica i 
cèrcol que encaixen just, matràs, tub de vidre i tap d’un forat, filferro. 
 
Per altra banda, al document Complements.doc hi ha recursos de la xarxa 
que es poden utilitzar de forma complementària quan i com el professorat 
cregui convenient. 
 
Temporització 
 
Unes 10 h de classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
El document per a l’alumnat el va guiant amb prou detall. La tasca del 
professorat serà sobretot de regular el seu progrés, desencallar les dificultats, 
conduir els debats que apareixeran a l’hora de predir o explicar els 
experiments, i sobretot posar èmfasi en la construcció, a la darrera pàgina, 
d’una imatge microscòpica de la matèria que per a l’alumnat ha de resultat 
coherent i relacionada amb els fets. 
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En tot aquest procés, basat en l’experimentació i el diàleg, hi juguen un 
paper important les representacions de les partícules, tal com es demana en 
els quadres que hi ha en el material per a l’alumnat. Per fer-ho més 
entenedor seria bo utilitzar recursos de la xarxa; alguns que han resultat útils 
es poden trobar en el document Complements.doc. La seva utilització es pot 
fer de moltes maneres i cadascú haurà de trobar la manera més indicada per 
als seus alumnes. Es pot plantejar com una activitat per a tot el grup, per a 
alguns alumnes (perquè ho vegin més clar si els hi costa o bé perquè hi puguin 
aprofundir si ja ho veuen clar i després presentar-ho al grup), però sempre 
amb alguna pregunta prèvia que s’haurà de contestar utilitzant la 
corresponent simulació, animació o pel·lícula. Algunes d’aquestes preguntes 
que es poden respondre mitjançant cada recurs les trobareu en el document 
esmentat. 
 
Després de la rica experiència que representa la construcció del model cinètic 
és molt recomanable aturar-se ne la darrera de les pregunta (p. 15) i intentar 
descriure com treballen els científics. Hi hauria de sortir la importància de les 
nostres idees, del paper dels fets, del procés de canvi d’idees, de les 
aplicacions, de les representacions, del llenguatge, del diàleg i 
l’argumentació... I mostrar la importància de les explicacions i de les 
prediccions en la ciència, així com la diferència entre unes i altres. Seria bo 
que aquesta dinàmica que ara es verbalitza ajudés a orientar el treball de 
temes posteriors. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Per treballar a l’aula el format pdf és certament incòmode. Es pot fer 
treballant sobre la versió impresa, evidentment; però també es pot optar per 
discutir i consensuar verbalment les preguntes de construcció del 
coneixement i en canvi ompli en paper els tres quadres d’observació / 
interpretació / dibuix, així com el general de la pàgina final. Pel que fa als 
experiments, un cop consensuada la seva anàlisi, es poden repartir entre 
l’alumnat perquè en facin una explicació ben redactada, amb criteris pactats 
per la classe i que serviran per avaluar-los. 
 
Pel que fa a recursos a la xarxa caldrà o preveure o bé l’accés a la xarxa des 
de l’aula o bé haver-los baixat amb anterioritat.  
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: Model cinètic.pdf 
Recursos a la xarxa i preguntes: Complements.doc 
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