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Alguns invents de l’Edat Mitjana 

 

Objectius 

- Realitzar un treball cooperatiu a partir de l’experimentació 

- Conèixer alguns invents de l’edat mitjana i la seva utilització en l’actualitat. 

 

Descripció de la proposta 

Hem investigat quins són alguns dels invents que es van crear durant l’Edat Mitjana i que van donar 

pas a algunes de les comoditats que tenim avui en dia. Ens va sobtar molt que durant aquesta 

època haguessin hagut avenços a nivell científic i vam decidir investigar quins eren alguns d’ells. El 

molí de vent, la brúixola, el botó , la seda, els arcs llargs, la porcellana, el carbó, les forquilles, el 

cafè, el timó, les ulleres, les pólvores i els espills entre altres. 

Per a realitzar aquest treball  nosaltres ens hem convertit en investigadors i hem creat alguns 

d’aquests invents.  

Un grup va crear una brúixola. Vam imantar una agulla col·locant el cap de l’agulla durant uns 

minuts sobre l’imant, la vam clavar al lateral d’una rodoneta d’un tap de suro i ho vam unir 

mitjançant  un bastonet a un tap de plàstic submergit en aigua. Vam observar, que el tap de suro es 

movia apuntant sempre l’agulla cap al nord..  

Un altre grup va crear un molí d’aigua, per fer-ho vam enganxar sis làmines de fusta primetes a un 

tap de suro al qual li vam fer un forat per on vam passar un bastonet de fusta. Vam poder observar 

que la corrent de l’aigua feia girar les aspes del molí.  

Un altre grup va crear un molí de vent de paper i vam poder observar que si hi havia corrent de 

vent i orientàvem el molí, les aspes del molí  giraven.  

Un altre grup va crear la cambra fosca a partir d’un rotlle de cartró de paper de cuina, paper 

d’alumini i full de calcar.  En aquest experiment, el paper de calcar és una pantalla sobre la qual es 

projecta la imatge del llum que ha passat pel forat fet al paper d’alumini, en passar pel foradet la 

imatge s’inverteix.  

Activitat presentada al 10è congrés de la ciència. 

  

Aspectes didàctics i metodològics 

L’alumnat  volia fer un treball per projectes sobre l’edat mitjana, volien saber si només va ser una 

època de castells, princeses,  guerres i conquestes o van haver avenços a nivell científic. Vam 

buscar informació i ens vam adonar que hi havia hagut bastants invents, vam triar quatre i vam fer 

els grups per tal de crear-los. 
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Recursos emprats 

El meu petit manual d'experiments ecològics. Ed. Zendera Zariquiey  

Estan descrits a la guia ampliada. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de cicle mitjà  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 

Guia ampliada.pdf 

 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
http://escolaitacavng.blogspot.com.es 

Autoria 

Natàlia Palazón , mestra de l’escola Itaca de Vilanova i la Geltrú 


