
 

PROJECTE CAMINA I RESPIRA 

COM ÉS L’AIRE DE LA NOSTRA ESCOLA? 

Primera sessió: 3/05/19 

Presentem el projecte a una classe de cinquè de primària, una alumna mateix 

ens fa la transcripció dels aspectes més rellevants de la sessió. En aquest 

primer contacte intentem sobretot estimular la reflexió sobre la pregunta 

de la microxarxa explorant allò que saben o el que pensen del tema. Aquesta 

aproximació ho fem d’una forma informal en una distesa conversa, on anem 

anotant els aspectes principals a la pissarra, sense gaire intervenció per 

part dels mestres. 

Les reflexions que sorgeixen són les següents:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Creiem que l’aire de la nostra escola està contaminat? 

Davant d’aquesta qüestió comencen a sorgir unes reflexions com: 

- L’aire exterior està més contaminat que l’interior. 

- L’aire està contaminat pel CO₂ que ve dels cotxes... 

Però què entenem per contaminació? Tots i totes entenem el mateix? Calia 

posar paraules per entendre tots/es el mateix. Vam intentar entre tots i 

totes fer una definició. 

- La contaminació afecta al medi ambient. 

- És la brutícia, la pols, el plàstic, el petroli (quan crema), el fum... 

- La contaminació és pot donar en diferents estats. 

“La contaminació de l’aire són substàncies que alteren l’aire, d’estar més 

net passa a ser menys pur” 

Parlem que el barri de l’Eixample és un dels més contaminats i parlem de 

com les plantes netegen l’aire. 

Presentem la primera activitat de l’aire net i l’aire brut (el dibuix). 

 

 

 

 

 

 



 

Davant de la pregunta On estaria la nostra escola? (en l’aire net o en 

l’aire brut)les reflexions dels alumnes i el que han dibuixat ha estat la 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop hem parlat sobre allò que han dibuixat i pel que entenen d’aquests 

termes els hi fem una pregunta: Com creieu que aquest aire ens afecta? 

I els alumnes ens diuen: 

- Al sistema respiratori. 

- A la vista (si ens entra pols a l’ull). 

- Hi ha més al·lèrgies. 

Un cop feta tota aquesta conversa acabem la classe mirant el power point 

de la microxarxa on parla de l’aire de la ciutat, dels factors de contaminació 

i dels problemes de salut que generen. 

 

 

 

 

L’AIRE NET 

o Hi ha CO₂. 

o Hi ha pols. 

o Hi ha microbis. 

 

L’AIRE BRUT 

o Zona aire contaminat. 
o CO₂ dels cotxes. 
o Perquè fem servir plàstic 
o La suor del cos. 
o El guix de la pissarra. 
o L’electricitat. 
o La brutícia. 
o El cabell 
o Els àcars, el fum... 

 



 

Segon dia 10/05/19 

Davant de la pregunta la nostra escola està contaminada? ens col·loquem per 

grups per tal de fer la pregunta que guiarà la nostra investigació, posem un 

exemple: 

L’aula està més contaminada que el pati? 

Reflexionem sobre com hauria de ser una pregunta investigable, què 

puguem observar-la i veure-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les preguntes que han sortit en els sis grups d’investigació són les següents: 

1.-) Quin és el lloc més contaminat de l’escola entre, vestíbul, pati (de 

dalt/baix), menjador o aula de 5èC? 

2.-) Quin pis de l’escola està més contaminat (de primer a cinquè)? 

3.-) Quan es contamina més el tros de passadís on està la classe de 5è C, 

entre setmana o de cap de setmana? 

4.-) Al llarg d’una setmana de classe quina aula de 5è està més contaminada? 

5.-) Quan hi ha més contaminació quan està buida o amb gent? 



 

6.-)A sota de quina de les dues pissarres hi ha més contaminació? (panell o 

guix). 

Comencem a omplir el quadre amb la pregunta, el material necessari per fer 

l’activitat i després també les variables a tenir en compte. 

Aquesta setmana tenim el nostre secretari que ens ha fet un registre de la 

sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim les nostres targetes per començar la seva investigació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3r dia 14/05/2019 

Generem les primeres hipòtesis de treball i prediccions del que pot passar, 

entenem el que signifiquen aquests conceptes i les possibles variables. 

4rt dia 17/05/2019 

Agafem les targetes necessàries en funció de la nostra pregunta 

d’investigació i aquelles variables que havíem de tenir en compte. Mirem els 

espais on hem de col·locar-les i posem els cartells de no tocar. 

Prèviament hem informat a tota la comunitat educativa que es podrien 

trobar aquestes targetes per l’escola. 

Hi ha hagut dos grups que no han pogut penjar avui les seves targes, ja que 

la seva pregunta començava un dia en concret, per tant aquests ja tenen 

clar els dies que les han de penjar. 

Aquí mostrem unes fotografies com a mostra del procés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5è dia: recollida de mostres, visualització d’aquestes a través de la lupa 

i del panell digital i primeres conclusions.  

Classe buida o classe plena: els alumnes se 

n’adonen que hi ha més brutícia quan la classe ha 

estat plena que no quan està lliure de gent. 

 

 

Mostra posada a sobre el panell digital i a 

sobre de la pissarra de guix: els alumnes 

observen que en la pissarra de guix està pitjor la 

mostra. 

 

 

Mostra durant el cap de setmana, mostra durant 

tota la setmana: els alumnes se n’adonen que la 

mostra està més contaminada entre setmana que el 

cap de setmana. 

 

 

 

 

 



 

El lloc més contaminat de l’escola és? després de 

recollir totes les mostres per totes les diferents 

plantes, veuen que la més contaminada és la del pati de 

dalt. 

 

 

Quina aula de cinquè hi ha més contaminació? 

després de recollir totes les mostres veuen que la 

classe menys contaminada és la de 5è B les altres dues 

tampoc es perceben molt les diferències. 

 

 

Quin pis és el més contaminat? doncs van veure 

que aquell on passen més nens i nenes al llarg del 

dia, més persones i famílies, el pis del menjador. 

 

 

 

Per tal de poder contestar aquestes preguntes visualitzem amb les lupes 

connectades al panell interactiu de la classe les diferents mostres, 

intentant percebre que podien ser les diverses taques que percebíem, i les 

possibles respostes o motius de les diferències entre elles. 

 



 

Copsem les diferents mostres i les anem observant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquella mostra que 

més ens sorprèn és 

la del pati de dalt i 

la gran quantitat 

de partícules o 

elements que es 

percep en elles. 

 

 

 

 

 



 

AVALUACIÓ FINAL CONVERSES D’AULA 

Grup 1: 

Ells sabien que a l’escola hi ha contaminació i que si hi ha persones al voltant 

encara es genera més. 

Ens ha agradat l’experiment de mirar quanta brutícia hi ha a la classe amb 

gent i sense gent. (T) 

M’ha agradat l’experiment perquè he après coses, m’agrada veure i 

descobrir com es pot crear i reduir la contaminació (P). 

M’ha agradat perquè m’agrada fer experiments i passar el temps amb el meu 

grup i perquè el medi és la meva assignatura preferida. (A) 

La veritat és que m’ha agradat bastant perquè m’ha asombrat al veure tanta 

brutícia (R) 

Com a escola què podríem fer? 

Per poder tenir més plantes caldria plantar-ne més i fer més horts a 

l’escola. 

No utilitzar tant de paper o utilitzar paper reciclat. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

Enlloc d’anar més en cotxe, anar a peu, en bicicleta o en patinet. 

Tenir més plantes al balcó i que es plantin més arbres pel carrer. 

Grup 2:  

Com a escola què podríem fer? 

Plantar més plantes al pati i tirar les sobres a la paperera. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

Utilitzar menys plàstic, paper d’alumini, ... utilitzar el transport públic 

i els cotxes elèctrics. 

 



 

Grup 3:  

Opinions del grup: 

Jo ja sabia que el nivell de contaminació de l’escola no era super alt, però 

igualment hi havia contaminació. (P). 

Jo ja sabia que hi havia contaminació i que sortirien taques rares. (D). 

Jo ja sabia que hi havia contaminació a l’escola (S). 

Jo sabia que la contaminació afectava al nostre nivell d’atenció ( R). 

He aprés perquè serveix la vaselina (P). 

He aprés que existia la vaselina i que hi ha molta contaminació (D). 

He aprés que la vaselina és com un imant de la contaminació. (S). 

Jo he aprés que hi ha molts tipus de contaminació a l’aire (R ). 

Com a escola què podríem fer? 

Podríem deixar les deixalles orgàniques del pati i del menjador en un 

altre lloc. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

Tenir més plantes i a l’hivern no fer el tonto amb el foc, perquè hi ha 

fum i cendres. 

 

Grup 4 

Jo al principi no sabia moltes coses d’aquest tema, només sabia que les 

fàbriques i els cotxes amb benzina contaminaven molt. (B) 

Ara sé més coses que al principi (J) 

Jo al principi pensava que era una tonteria però al final ha resultat molt guai 

(L). 

A mi m’han agradat aquestes classes perquè això és molt important pel 

planeta (B). 



 

A mi m’ha agradat moltíssim perquè m’apassiona el tema de la contaminació 

(J). 

A mi m’ha agradat perquè això és important (G). 

Penso que ha sigut un tema divertit (L) 

El que ha après ha sigut que hi ha moltes més coses que contaminen. (B) 

He aprés a treballar en grup i també en com puc ajudar a la natura (G). 

He aprés a treballar en grup i com puc cuidar més el planeta (L). 

Com a escola què podríem fer? 

Ser conscient que al pati no es tiren papers. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

No tirar menjar. 

Grup 5:  

Jo sabia que el nostre barri i la nostra escola estan contaminats (I) 

Jo sabia que la nostra escola està contaminada ( C). 

Jo sabia que estàvem en el barri més contaminat de Barcelona i que hi havia 

molta contaminació (A). 

Jo he aprés que amb la vaselina la contaminació es queda enganxada i amb 

una lupa especial es veu millor (I) 

He aprés moltes coses interessants (C ). 

He aprés que existia la vaselina, la lupa i que es podia connectar amb un 

ordinador, també que hi ha molta contaminació a l’escola. (A) 

Ha sigut divertit ha estat una de les millors activitats (I). 

He aprés moltes coses importants (C) 

M’ha agradat fer el treball en grup i fer activitats amb la lupa (A). 

 



 

Com a escola què podríem fer? 

Jo crec que es podríem posar més plantes al balcó de la classe i a 

l’escoa en general. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

Podríem comprar unes plantes, cuidar-les bé i posar-les al balcó de 

casa. Utilitzar més la bicicleta. 

Podríem comprar plantes per casa no llençar coses al mar. 

 

Grup 6:  

Sabia que Barcelona estava contaminada i la nostra escola també ho està. 

Hem aprés que Barcelona és una de les ciutats més contaminades del món. 

Ens ha agradat perquè hem descobert la contaminació de l’escola. 

Com a escola què podríem fer? 

Podríem reduir el paper de plata i reutilitzar el paper a la classe o a on 

sigui. 

En el meu dia a dia què podríem fer? 

Podríem agafar el transport públic o anar amb bicicleta o caminar en 

trajectes curts. 

 

A l’última reunió on farem l’avaluació d’aquest projecte amb altres 

mestres i amb la institució que ha creat la prova pilot, què ens podríeu 

dir? 

- Algunes proves que estaven a l’exterior es van perdre. 

- Mínim caldrien cinc lupes per aula.. 

- El Dossier d’informació caldria poder afegir temes més complexos. 

- Afegir sobre el tema de salut i cos humà i el tema de l’afectació a 

l’atenció. 



 

- Ens ha agradat molt la comparativa de les proves i ha mancat temps 

per deixar-les més temps a fora. 

- La part pràctica ens ha agradat molt. 

 

 

 

 


