
ESCOLA LES CORTS 

 

Títol: ” EXPERIMENTEM”  

“Experimentar és diferent de manipular i també és diferent de “fer experiments”, 

ja que requereix la intenció de respondre una pregunta i la intervenció del 

pensament”. 

 

OBJECTIUS: 

-Fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències de l’alumnat 

d’educació infantil i primària 

-Aportar innovació  a l’aula per afavorir-ne la creativitat. 

 

-Utilitzar metodologies més innovadores per tal de millorar la inclusió i la cohesió social. 

-Avançar en metodologies d’aula amb un ritme de classe dinàmic, fruit d’una diversificació d’activitats 

que alternin el treball individual i de grup així com els moments de reflexió i acció. 

 

DESPLEGAMENT 

És un projecte interdisciplinari que estan implicades totes les àrees . 

El tema sobre el que es fa la investigació es proposa en la memòria del curs actual i es decideix en 

claustre al setembre del curs següent. 

Participa tot l’alumnat en la realització del seu projecte. La presentació és en cicles i intercicles si el 

contingut es valora que és adient. 

La participació de les famílies és en l’aportació de material  o també si algun pare/mare és expert en 

la matèria col·labora en una activitat a l’aula.  

 

El professorat que s’encarrega de fer-ho,normalment és el tutor o el professor que imparteix l’àrea 

de medi,amb la col·laboració dels especialistes si s’escau, procurant en tot moment una bona 

coordinació. 

Per desenvolupar el projecte fem les següents ACTUACIONS 

- Presentació i motivació del tema en la setmana de la ciència amb diferents tallers i activitats 

adequades per a  cada cicle. 

- Decidir quin projecte farem 

- Organitzar les tasques que ha de fer cadascú i fer equips per treballar el projecte. 

- Buscar recursos per treballar el tema.  

- Desenvolupar el projecte 

- Elaboració del programa i calendari de presentació. 



- Intercanviar l’experiència mitjançant un Congrés Intern d’Investigació amb la participació de 

tots els nivells, presentant el projecte . 

- Participació de 6è al Fòrum de recerca del districte. 

 

(Mostra d’un programa i d’un calendari) 

 

PROGRAMA CONGRÉS DE CIÈNCIA 

CICLE NIVELL EXPERIÈNCIA 

E I P-3 A Els colors bàsics a partir de la barreja dels colors 

P-3 B Els colors bàsics a partir de la barreja dels colors 

P-4 A/B Arc de Sant Martí 

P-5 A Globus amb vinagre i bicarbonat 

P-5 B Llet – colorant i sabó 

CI 1r A Les roques 

1r B Les plantes 

2n A/B/ C L’Univers 

CM 3r A/B Surar amb aigua salada 

4t A/B Estats de l’aigua 

CS 5è A i 5è B Projecte “Alimentació” 

Padrins d’informàtica a 4t “correu electrònic” 

Treballs del Fòrum de recerca 

6è A i 6è B Treballs del Fòrum de recerca 

 

CALENDARI DE PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES 

 

 EI CI CM CS 

E INFANTIL Setmana 

del 30 al 3 

de juny 

   

C  INICIAL  maig(1r) maig (4t) maig (6è) 

C MITJÀ  maig maig maig 

C SUPERIOR  maig  abril 

 

  



INDICADORS D’AVALUACIÓ 

ALUMNES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Mitjançant  l’avaluació continuada i global de la participació i motivació de l’alumnat amb observació 

sistemàtica al llarg de tot el procés. 

Els aspectes a tenir en compte són:  

Motivació 

Atenció  

Participació en les sessions de classe i en l’aportació i col·laboració de les famílies. 

Exposició oral quan van a explicar el projecte als altres. 

Registre per escrit de la conclusió: 

P-3 amb un dibuix, P-4 una seqüencia de  l’experiència i a P-5 podem escriure la seva pròpia conclusió. 

 

 

 CICLE INICIAL 

Es seguiran els mateixos passos  d’educació infantil però s’afegeix una autoavaluació col·lectiva  per 

tot el grup 

 

Què he après                                                   M’ha agradat molt 

 

 

 

 

 

M’ha sembla molt fàcil                             M’ha semblat molt difícil 

 

 

 

 

 

  



CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR  

 

A partir de 2n a l’exposició oral de presentació del projecte es valorarà segons els ítems de l’avaluació 

diagnòstica: 

 

- Formulari google  de valoració als alumnes de cicle mitjà i superior. 

 

https://docs.google.com/a/esclescorts.com/forms/d/1l6ytyX40Ik5BSPU1Tu2LWeCCytBhnAuQ0m_z

TN3Scg/edit 

1- Per fer autoavaluació i seguiment de l’alumne per a un aprenentatge autònom al llarg del procés. 

 

2- Valoració de l’experiència. 

3- Resposta de preguntes  en un examen del contingut treballat. 

 

Avaluació de les presentacions fetes de cada tema valorant el contingut i la presentació oral. 

 

Verificació del funcionament dels diferents aparells científics realitzats pels alumnes. 

 

 

 

 
AUTOAVALUACIÓ 
DATA  
_________________ 

HO SÉ I HO 
SABRIA 
EXPLICAR 

HO SÉ EM 
SONA 

NO EM  
SÉ RES 

     

     

     

     

 
Data autoavaluació 
 
---------------- 

Ho sé i ho 
sabria 
explicar 

Ho sé Em sona No en 
sé res 

1. Saps com ens poden ajudar els 
gossos? 

 

    

2. Sabries anomenar els diferents 
tipus d’ajudes que ens 
proporcionen els gossos? 

 

    

3. Com és el procés 
d’ensinistrament? 

 

    

4. Quines races creus que són les 
més adients per a l’ajuda? 

 

    

 



 
 

 

 

PROFESSORS/RES 

 

- Avaluació per cicles amb una graella de valoració a la memòria del curs. 

 1 2 3 4 Propostes de millora i o 

canvis 

La realització del projecte ha motivat 

els alumnes? 

     

Els alumnes han aconseguit i han après a 

treballar cooperativament? 

     

Hem aconseguit l’objectiu que ens 

proposàvem a  l’hora de fer aquesta 

activitat? 

     

Els recursos metodològics utilitzats han 

estat adequats ? 

     

 

Preguntes obertes: 

Quins problemes ens hem trobat a l’hora de realitzar aquesta activitat ? 

Que et manca o necessites quan fas el projecte? 

També es pot fer una COAVALUACIÓ DELS TREBALLS EN GRUP. 

 

IMPACTE 

L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge. 

Crear mentes curioses amb un pensament crític. 

Al ser un projecte interdisciplinari, anticipa futures necessitats davant el canviant entorn social 

laboral i professional. 



Amb aquests tipus d’estratègies es promouen aprenentatges més significatius  que motiven als 

alumnes i aconsegueixen una connexió més gran entre diferents àrees de coneixement. 

Es desenvolupen qualitats  personals com la creativitat, motivació d’assoliment, autoconfiança, 

lideratge, etc. per tenir iniciativa emprenedora o esperit emprenedor. 

El fer servir les noves tecnologies s’aconsegueix un equilibri entre els aprenentatges formals adquirits 

a l’escola i els informals de fora de l’escola. 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


