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Té forma l’aigua? 

 

Objectius 

Adquirir coneixements sobre l’aigua a través dels sentits i l’experiència directa. 
Observar de forma directa diferents conceptes:  

- comportament de l’aigua en pla recte/inclinat 
- forma de l’aigua 

Utilitzar i familiaritzar-se amb estris com la lupa i el compta-gotes 
Ampliació del vocabulari: glaçoneres, coladors, lupa... 
Prendre consciència de la informació que captem a través dels sentits. 
 

Descripció de la proposta 

Aquesta activitat és bàsicament manipulativa. Els infants s’inicien en l’ús i veuen la utilitat 
de la lupa i el comptagotes.  Fan transvasaments d’aigua a diferents recipients : safates, 
pots, gerres, glaçoneres  i ampolles (de diferents formes i mides)  amb  embuts, 
coladors... 
A través de la manipulació veuen el comportament de l’aigua en diferents recipients i 
investiguen quina és la seva forma. Arribant a la conclusió que l’aigua té la forma del 
recipient que la conté. 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’activitat és desenvolupa en 2 sessions de 45 minuts cada una però flexibles a les 
necessitats dels infants. 
És aconsellable treballar en grups reduïts. 
És molt important iniciar les sessions amb una presentació del material,  unes hipòtesis de 
treball, per tal que en l’estona de manipulació lliure puguin reflexionar al voltant del tema 
al respecte, i acabar-les amb una posada en comú. 
És important acompanyar en aquest moment als infant fent-los preguntes al voltant del 
que estan fent i del que està passant per tal que cada cop siguin més capaços de poder 
exterioritzar els seus processos d’aprenentatge. 
És recomanable fer servir el vocabulari nou per tal de modelar i facilitar als alumnes 
l’adquisició d’aquest. 
La metodologia de treball ha estat partir de la interacció com a font de coneixement: 
aprendre dels companys/es. Els/les mestres hem d’estimular la seva curiositat i reforçar 
tots els comentaris dels alumnes que enriqueixin l’experiència. 
També recomanem fer fotografies de l’experiència per tal de recuperar en qualsevol 
moment allò que hem treballat i descobert i facilitar-los recordar els moments viscuts. 
Podem dir a cada alumne que porti un recipient de casa per tal d’implicar les famílies en el 
procés. 
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Recursos emprats 

Comptagotes, lupes, platets de plàstic, safata gran plana contenidora, pots de diferents 
mides i formes, pots amb forats, amb tapa i sense tapa, coladors, embuts, gots, gerres, 
glaçonera, ampolles... 
 

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

La forma de l’aigua. 
El comportament de l’agua en el pla horitzontal i inclinat.  
La lupa i el comptagotes 
Incorporació de nou vocabulari 

Alumnat a qui s’adreça especialment . 

Aquesta proposta està pensada per a l’alumnat de P3, però es pot adaptar a P4 i P5 
revisant els objectius i adaptant-los a les necessitats dels/de les alumnes.  
 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada 
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