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PER QUÈ ES PRODUEIXEN LES ESTACIONS? 
 
 

Objectius  

Saber per què es produeixen les estacions i per què en unes èpoques de l’any fa més 
calor que en d’altres. 
 
Descripció de la proposta 

A partir d’un petit debat sobre la calor, el Sol i la Terra ens plantegem la resposta a la 
següent pregunta: “Per què hi ha hivern i estiu?”. A partir d’aquí farem una 
investigació on, seguint el mètode científic, els alumnes elaboraran hipòtesis, 
debatran, argumentaran i cercaran informació per tal d’elaborar unes conclusions i uns 
models que responguin a la pregunta. 
En la primera part, els alumnes començaran elaborant uns dibuixos que plasmin les 
seves hipòtesis. Més tard, cadascú estudiarà de forma individual les propostes dels 
companys i en farà anotacions. Tot seguit, ho podran debatre entre ells sense cap 
mena de regulació dels adults. Finalment, farem un debat grupal on puguem posar 
sobre la taula les diferents hipòtesis i, en base a arguments, anar descartant aquelles 
que veiem impossibles i centrar la nostra mirada en les que creiem més certes. 
En la segona part, els alumnes cercaran informació (biblioteques, internet, experts...) 
per tal de poder avançar en els dubtes que tenim. Després, caldrà reunir-nos 
novament per tal de veure quina informació hem trobat, si és coincident, si és fiable i 
si l’entenem per tal d’elaborar unes conclusions.  
A més a més, haurem d’anar elaborant un vocabulari paral·lel per anar construint i 
ampliant el nostre discurs. 
 
Aquesta proposta va ser presentada en el Congrés de la ciència de l’any 2015. 
 
Alumnat a qui va dirigida 

Alumnat de quart i cinquè de primària 
 
Continguts 

El moviment de rotació i de translació. 
El concepte d’hemisferis terrestres. 
La incidència del Sol i la posició de la Terra en el nostre clima. 
Competències comunicatives: comunicativa, d’interacció amb el món físic, aprendre a 
aprendre i autonomia personal. 
 
Recursos emprats 

Biblioteca de l’escola 
Aula d’informàtica 
Globus terraqüi i llum per reproduir models en una aula fosca durant el debat. 
 
Temporització 

2 sessions d’1 hora i 2 sessions d’1,5 hores 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

La proposta combina el treball individual, el treball en parella i el treball en petit grup i 
en gran grup.  
La proposta parteix dels coneixements previs dels alumnes i avança en la construcció 
del coneixement a partir del debat i l’argumentació dels alumnes. El rol del mestre és 
el de moderador i guia del debat i el procés. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

Els debats és millor tenir-los en una aula que es pugui enfosquir per tal de poder 
reproduir-hi models amb el Sol (un llum) i la Terra (un globus terraqui) 
 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
CB_ Medi_ primària. pdf 
 

• Altra documentació  
            Vídeo amb imatges de la proposta:  
https://www.youtube.com/watch?v=-DCp1IkgyRo 
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