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Pluja d’idees i de preguntes

 Després de superar algunes dificultats inicials, aquest projecte ha anat

fluïnt com un recorregut de pregunta a pregunta per resoldre aquellesfluïnt com un recorregut de pregunta a pregunta per resoldre aquelles

coses que els infants volien saber. Van ser ells i elles que van escollir el 

tema de roques i minerals.

 En un primer moment va costar una mica trobar alguna qüestió o pregunta

que ens permetés fer una investigació mitjançant l’experimentació a l’aula.que ens permetés fer una investigació mitjançant l’experimentació a l’aula.

 Les coses que els nens i nenes volien saber eren bàsicament preguntes Les coses que els nens i nenes volien saber eren bàsicament preguntes

de coneixement del tipus: “de què estan fets els meteorits?” o “com estan

fets els volcans?” que difícilment podiem portar a una experimentaciófets els volcans?” que difícilment podiem portar a una experimentació

pràctica a la classe.



A partir d’aquí el que vam fer va ser dur a terme una
sessió introductòria amb l’objectiu d’obrir el ventall a un sessió introductòria amb l’objectiu d’obrir el ventall a un 

altre tipus de preguntes i interessos que poguessin sorgir.

En aquesta sessió vem dur a terme dues activitats:

1- La visualització d’un video que explicava què és una roca i
què és un mineral, a quines parts del planeta es formen capes 

En aquesta sessió vem dur a terme dues activitats:

què és un mineral, a quines parts del planeta es formen capes 
de roca i com s’hi van formant  alguns minerals al llarg del 
temps. També tocava el tema de la formació del fons marí i dels 
volcans. D’aquí va sorgir la curiositat de saber d’on venia la sal.volcans. D’aquí va sorgir la curiositat de saber d’on venia la sal.

2- Un experiment on posavem
en pràctica la dissolució i la 
cristal·lització de la sal.cristal·lització de la sal.



Simultàniament els nens/es i jo vem anar portant a la classe
minerals de casa o d’altres que havíem trobat. Els vam anarminerals de casa o d’altres que havíem trobat. Els vam anar

observant i vam anar esbrinant de quins minerals es tractava, 
per poder-los incloure a l’EXPOSICIÓ que ja estavem

començant a fer i que aniríem completant durant tot el projecte.començant a fer i que aniríem completant durant tot el projecte.

Per una banda, la visualització del video 
introductori ens va permetre despertar
l’interès per investigar i conèixer aspectesl’interès per investigar i conèixer aspectes
dels minerals que ens fossin propers.

Per altra banda, l’experiment amb la sal ens va portar a fer-nos
preguntes una mica més concretes i a voler seguir experimentant.

Cal dir que aquest projecte no ha consistit en la resolució d’una sola pregunta, sinó
que ha estat un recorregut de curiositats, algunes de les quals hem anat resolent.



Experiment: dissolució i cristal·lització de la sal

Aquest experiment és senzill: consisteix

en dissoldre sal comuna en aigua ien dissoldre sal comuna en aigua i

després deixar-la assecar durant uns

quants dies fins que l’aigua s’evapora i la 

sal acaba formant petits cristalls.

Vem anar observant durant els dies 

següents com es formaven aquests

petits cristalls de forma cúbica.

Donada l’edat dels nens i nenes, vaig evitar dissoldre minerals amb qualsevol tipus de producteDonada l’edat dels nens i nenes, vaig evitar dissoldre minerals amb qualsevol tipus de producte
massa àcid o corrosiu, cosa que ens va limitar una mica, ja que alguns minerals no es dissolen

amb l’aigua però poden reaccionar en contacte amb altres substàncies.



La observació de com es dissol i cristal·litza la sal ens va portar a fer-nos
2 preguntes més:

- Tots els minerals es poden dissoldre?
- Si es dissolen, poden cristal·litzar?

Per tant, el següent experiment que vem fer El guix es va desferPer tant, el següent experiment que vem fer
(a la mateixa sessió) va consistir en agafar
alguns dels minerals dels que disposavem i
veure si els podiem dissoldre.

El guix es va desfer
completament, la roca volcànica
només es va anar esmicolant, i
els minerals més durs no es
van dissoldre ni trencar.

veure si els podiem dissoldre.

Ho vem provar també amb el 
quars, el guix, la malaquita i
la roca volcànica. Els vem

van dissoldre ni trencar.

Vem deixar el guix molts dies en
aigua però, tal i com el teniem, nola roca volcànica. Els vem

deixar força dies en aigua.

aigua però, tal i com el teniem, no
cristal·litzava com ho va fer la sal.
Més endavant veuriem que el guix
també pot formar cristalls.

Vem prendre nota Vem prendre nota 
d’aquest procés a la 

llibreta.



Vem aprofitar aquest moment del projecte per intercalar
aquí una sessió d’art visual plàstic.aquí una sessió d’art visual plàstic.

En aquesta sessió vam treballar amb 2 minerals, la sal i el guix, per En aquesta sessió vam treballar amb 2 minerals, la sal i el guix, per 
composar dibuixos lliures. La sal estava prèviament acolorida amb guixos
de diferents colors i repartida en pots segons el seu color.

Calia fer en primer lloc elsCalia fer en primer lloc els
contorns del dibuix en llapis;
després posar cola blanca a
una zona del dibuix…una zona del dibuix…

…i cobrir aquella zona
amb la sal del coloramb la sal del color
triat. El resultat va
quedar molt bonic!



Simultàniament a aquestes activitats, i durant tot el projecte,
hem anat elaborant una EXPOSICIÓ de minerals a la classe.hem anat elaborant una EXPOSICIÓ de minerals a la classe.

Alguns nens i nenes n’havien portat alguns, jo d’altres, però cal dir que
alguns els haviem trobat al bosc en sessions de natura. Només unaalguns els haviem trobat al bosc en sessions de natura. Només una
d’aquestes sessions de natura va estar dedicada a la recerca de minerals i
roques, però va resultar que la motivació era bastant gran i en moltes
sessions al bosc acabavem trobant i recollint pedres i portant-les a la classe!

Vam anar etiquetant cada
roca o mineral amb el seu
nom. Vam investigar unanom. Vam investigar una
mica tots junts per poder
identificar els que no sabíem
què eren, i poder així donar-què eren, i poder així donar-
los nom per a l’exposició.

L’exposició inclou lupes i un llibre per poderL’exposició inclou lupes i un llibre per poder
identificar cada mineral. Els nens i nenes els
han fet servir bastant per anar-los observant.

Vam anar així aprenent a 
distingir-los i a identificar-los.



Vam realitzar 2 sessions de dibuix científic:

A la primera vam dibuixar alguns
dels minerals dels que disposavem
observant-los a simple vista. Els

La segona sessió va ser més
interessant perquè vem fer una
observació prèvia dels minerals ambobservant-los a simple vista. Els

infants podien escollir quin o quins
minerals dibuixaven.

observació prèvia dels minerals amb
microscopis. Els dibuixos resultants
ja van ser força més detallats.

Vem veure que alguns minerals,
observats amb microscopi, esobservats amb microscopi, es
veuen molt diferents de com es
poden veure a simple vista.



Aproximadament en aquest moment del projecte, en
què els infants ja eren capaços d’identificar pel seuquè els infants ja eren capaços d’identificar pel seu
aspecte uns quants minerals, vam aprendre la cançó
La colla dels geòlegs, que els va motivar molt!

A la cançó hi apareixen 8 minerals, alguns dels quals teníem a la classe. A la cançó hi apareixen 8 minerals, alguns dels quals teníem a la classe. 
Vam fer un petita activitat de llengua: cadascú havia de completar la fitxa
de la cançó amb els noms de cadascun dels minerals sota la seva imatge.



La cristal·lització de la sal i l’observació de minerals ens van dur a
una nova curiositat, que lligava amb una de les preguntes inicials
(com són els minerals per dins?): ens va cridar l’atenció que alguns(com són els minerals per dins?): ens va cridar l’atenció que alguns
minerals fossin una mica -o molt- translúcids, com la pedra de quars
transparent. Vam parlar de com la llum pot travessar alguns minerals
però no d’altres.

Vam aprofitar que havíem
fet a la classe una activitat
sobre les dates desobre les dates de
naixement dels alumnes,
que va quedar reflexada en
un gràfic de barres. De la
mateixa forma, vammateixa forma, vam
classificar els minerals dels
que disposavem per
elaborar també un gràfic deelaborar també un gràfic de
barres sobre el seu grau
d’opacitat o translucidesa.

Hem tingut el mural del gràfic de barres penjat a la classe i
l’hem anat ampliant a mida que “adquiríem” nous minerals.



En algunes sessions al bosc, tot i que no fos l’objectiu de la
sessió, els nens i nenes van anar recollint, per iniciativa pròpia,sessió, els nens i nenes van anar recollint, per iniciativa pròpia,
pedres o fragments de roca que els cridaven l’atenció o que
s’assemblaven a alguna roca o mineral que ja teníem a la classe.

Vam poder observar I
aprendre que 2 dels més
abundants que trobavemabundants que trobavem
eren la calcita i el granit.

Per una banda, a partir de la observació del granit vam aprendre micaPer una banda, a partir de la observació del granit vam aprendre
la diferència entre roca i mineral (de la qual ja havíem parlat
una mica al principi del projecte). Els nens i nenes saben ara
que la roca de granit està formada per 3 minerals:

mica
quars

feldspatque la roca de granit està formada per 3 minerals: feldspat

Per altra banda, això ens va dur a la qüestió de la formació de les 
muntanyes. I repreníem així també en aquest cas algunes de les 
curiositats del principi del projecte: com s’han fet els minerals? Com curiositats del principi del projecte: com s’han fet els minerals? Com 
s’han enfonsat dins la terra? (Vam veure un video sobre les capes 
de la Terra i el moviment de les plaques de l’escorça terrestre).



En relació amb el mineral de calcita i la roca de granit, molt
presents totes dues a l’escorça terrestre, vam preguntar-nospresents totes dues a l’escorça terrestre, vam preguntar-nos
com s’havien fet les muntanyes i els volcans i, després d’una
petita recerca d’informació, vam intentar respondre a la pregunta
mitjançant un petit experiment elaborat amb plastilina:mitjançant un petit experiment elaborat amb plastilina:

Calia reproduïr, en 2 blocs i amb
diferents colors de plastilina, algunesdiferents colors de plastilina, algunes
de les capes de l’escorça terrestre.
Els infants van construïr les capes.

En funció de com es podia produïr el
moviment d’acostament de les plaques
tectòniques, les capes de l’escorçatectòniques, les capes de l’escorça
terrestre donarien lloc a una falla, una
muntanya o un volcà.

En vam prendre
nota a la llibreta:



Vam acabar de completar tant l’exposició de minerals com el gràfic
de barres a mesura que obteníem algun nou mineral o roca…

Vam parlar de les geodes i també dels
fòssils en una última sessió amb elsfòssils en una última sessió amb els
microscopis; uns i altres atreuen molt
l’atenció dels nens i nenes…

Finalment, i ja per anar tancant el projecte, vam relacionar el tema de 
formació de les muntanyes i el moviment de plaques tectòniques amb la 
proposta que ens va fer l’Alba (alumna de pràctiques)  sobre els continents.proposta que ens va fer l’Alba (alumna de pràctiques)  sobre els continents.

Cal dir que no vam resoldre totes les preguntes que havien sorgit en 
un principi, només algunes d’elles. Però d’aquesta forma, en part, un principi, només algunes d’elles. Però d’aquesta forma, en part, 
tornavem a algunes de les que s’havien plantejat a l’inici del projecte.

Vam fer una darrera sessió de recapitulació de tot allò que havíem descobert iVam fer una darrera sessió de recapitulació de tot allò que havíem descobert i
après i de les activitats I experiments que havíem realitzat. Cadascú havia d’explicar
i després posar per escrit què és el que més li havia agradat de tot el projecte.



L’AMBRE
Aquesta és una sessió afegida per donar resposta a
una de les “pedres” que més va cridar l’atenció delsL’AMBRE una de les “pedres” que més va cridar l’atenció dels
nens i nenes, però que no és pròpiament un mineral.
L’enllacem amb una de les sessions de natura.

A la programació de les activitats de natura del cicle hi tenim un bloc de 3 sessions 
dedicades als arbres; la última d’aquestes sessions aborda el tema de les ferides dels
arbres i de com els arbres poden utilitzar la resina per protegir-se d’insectes i paràsits.

Un cop realitzada la 
sessió sobre els
arbres i la resina…

Observarem
una peça
d’ambre

Ens caldrà buscar
informació: l’ambre és
resina fossilitzada.arbres i la resina… d’ambre

I veurem així que aquesta “pedra” que
tant ens va agradar és d’origen vegetal, tant ens va agradar és d’origen vegetal, 
no mineral.

Buscarem imatges a internet per veure com molts animalonsBuscarem imatges a internet per veure com molts animalons
petits es van quedar atrapats en el seu moment dins la resina
fossilitzada… 



LA COLLA DE GEÒLEGS DE CI3


