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L’aire calent  

 

Objectius 

- Conèixer les propietats de l’aire calent ( amb música lenta i ràpida) 
- Verbalitzar els processos i els resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les     

aportacions dels altres. 
- Verbalitzar i plasmar com s'imaginen l'aire  
- Interioritzar mitjançant una representació que el conjunt de molècules és el “ tot ”  
- Adonar-se que tots els materials estan fets de coses molt petites ( molècules) 

 

Descripció de la proposta  

A la classe sempre pengem els treballs i unes feines que estaven a sobre del radiador de la 
calefacció ( quan està oberta) es bellugaven. A partir d'aquí iniciem un treball a la classe de P4 
sobre l'aire calent, pengem una tira de paper de seda sobre del radiador i una altra a una finestra. 
Sorgeixen alguns interrogants como és que es belluguen aquests papers? hi ha aire a la classe?, 
on és l'aire? el veiem? 

Hem arribat a saber que hi ha aire al pati, a la classe, l'aire està format per molècules i que l'aire 
calent pot bellugar els papers. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

Es treballarà a partir de  l'observació, manipulació i  plasmar com  es l'aire, una molècula,... 
Les sessions s’han fet amb  tot el grup i dues mestres. 
Com que les sessions han estat setmanals, calia recordar el que s'havia fet amb anterioritat per tal 
de donar-li continuïtat. 

Recursos emprats 

Tires de paper de seda de colors, papers de cor blau i vermell, bosses de plàstic transparents, 
lupes de mà i galetes.  
Per representar les molècules hem fet dos grups uns  amb una tira blava al cap  i els altres amb 
una tira vermella al cap,  amb una música ( lenta o ràpida) es movien segons si eren una molècula 
freda o calenta. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Introduir la paraula molècula 
- Descobrir que l’aire està a tot arreu  
- Es pot  veure l'aire, el podem tocar,.... 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Educació infantil, P4  

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada 

 

Autoria 

Judit Alsina i Mercè García,  mestres de l’escola Cervantes de Barcelona 
 


