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Som enginyers! Fem avions de paper! 

 
 

Objectius 

La utilitat de l’aplicació de procediments i actituds científiques per respondre a preguntes o 
problemes del seu entorn 
Conèixer i fer servir el mètode científic 
Fomentar el treball cooperatiu i responsable  
Organitzar, representar i interpretar les dades. 
Practicar diferents tipologies textuals.  

Descripció de la proposta 

Només un full de paper pot portar a un munt de diversió, com? Fent avions de paper! Tot 
el que has de saber és com doblegar un full de paper i pots tenir un simple aeroplà en 
qüestió de minuts.  
Però quin disseny has d'utilitzar per construir el millor avió? Quines modificacions li pots 
afegir? En aquest projecte de ciència aerodinàmica, canviaràs el disseny bàsic d'un avió 
de paper i veuràs com això afecta al seu vol.  
Hi ha un munt de ciència en aquest projecte. Per exemple, conèixer les diferents forces 
que permeten un avió volar, ús del mètode científic per elaborar hipòtesis i 
l'experimentació per comprovar-les,... 

Aspectes didàctics i metodològics 

El projecte es va realitzar durant les dues últimes setmanes del curs. El treball es realitzava per 
parelles, d’aquesta manera es podien fer els controls de temps i distàncies.  
És recomanable comptar amb un espai sense obstacles ni corrents d’aire. A més d’algun mestre 
de suport que col·labori, ja que si es pot, no cal que tots els alumnes llencin els seus avions al 
mateix moment i així es poden crear dos espais de treball. 

Recursos emprats 

Paper, cinta mètrica, cronòmetre, ordinadors 

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

Forces, moviment, resistència i fricció. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior d’educació primària. 



 

 
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 

     
 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Guió alumnat. pdf 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
http://somenginyers.weebly.com/ 
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