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Què trobem a la platja? 
 
Objectius  
 
Relacionar el mar i la platja. Reflexionar sobre el mar i la platja. Observar la 
sorra de la platja i començar a intuir la seva procedència. 
 
Identificar i classificar diversos elements presents al mar i a la platja. Relacionar 
aquests elements amb els éssers vius que hi viuen. 
 
Reflexionar sobre la procedència dels diferents elements: d’on venen, canvis 
que han sofert i on aniran a parar. 
 
Identificar les causes i conseqüències de l’acció humana en l’entorn i valorar-
les. 
 
Descripció de l’activitat  

  
    L’activitat consisteix en una proposta didàctica per a dur a terme amb infants 

de P5, on, a partir d’una pregunta mediadora, fem servir la conversa i el mural 
com a escenaris didàctics que ens ajuden a treballar conjuntament  aspectes 
del medi natural i social. 

 
Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
  

Exploració de l’entorn 
 
Observació i identificació de diferents elements de l'entorn: materials, objectes, 
animals, plantes, paisatges. 
Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones 
adultes de l'entorn. 
Respecte pels elements de l'entorn natural i social i participació en actuacions 
per a la conservació del medi. 
 
Experimentació i interpretació 
 
Ús d'instruments d'observació directa i indirecta per a la realització 
d'exploracions i d'experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i 
sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. 
Observació de característiques i comportaments d'alguns animals i plantes en 
contextos diversos: com són, com s'alimenten, on viuen, com es relacionen. 
Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el 
decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d'ésser viu i 
de cicle. 
Curiositat i iniciativa per a la descoberta, per a fer-se preguntes, cercar 
informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de 
classe, i organitzar-la en els diferents models. 
Representació gràfica del procés seguit en l'experimentació, i interpretació dels 
resultats. 
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Raonament i representació 
 
Identificació de canvis que es produeixen en l'entorn i en el temps, establint 
relacions causa-efecte. 
Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, 
canvis. 
Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre dades 
de la vida quotidiana. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnat del segon cicle d’educació infantil, preferentment P-5. 
 
Temporització 
 

La proposta consta de dotze activitats que es podran allargar més o menys en 
funció de la gestió i de les característiques del grup. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
La conversa ens ha acompanyat com a fil mediador al llarg de tota la 
proposta, ha facilitat la construcció i la regulació d’aprenentatges fent i 
refent, pensant i repensant, i ha facilitat també  l’expressió i la visualització  
de sentiments i valors.  
 
Recursos emprats  

 
Conte, lupa binocular amb webcamp, mural interactiu. 
 
Documents adjunts  

 
Guia ampliada. pdf 
Un ratolí a la vora del mar. pdf 
El dofí de Cunit. pdf 


