
ENTORNS D'APRENENTATGE
HORT, ANIMALS I AULES DE

CIÈNCIES



L'hort
Els animals
Les aules de ciències

El nostre projecte es basa en establir una estreta relació entre el treball científic, el
treball curricular dels diferents àmbits d'aprenentatge i la utilització dels recursos
que proporcionen les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
La curiositat i fer-se preguntes són importants per assolir nous coneixements. Amb
l'observació i l'experimentació les nens i els nens van trobant respostes. L'escola
proporciona uns entorns d'aprenentatge que faciliten obtenir respostes a les seves
inquietuds.
Els entorns d'aprenentatge de l'escola són:
1.
2.
3.

El pensament científic, el treball cooperatiu i les Tac són els nostres eines per
assolir les notres fites.



L'hort és on  l'alumnat
pot viure de manera
activa tot el procés de
creixement de diferents
vegetals des de la llavor
fins a la recol·lecció del
fruit o producte de
consum i, si és el cas,
cuinar-lo i menjar-lo.



El bestiar: Gallines,  conills, tortuga de
terra i d'aigua, instectes bastó,  peixos,  

cucs, cargols, hàmsters, formigues,
physignathus, hotel d'insectes

 on es pot observar tot el procés
reproductor i de creixement d'aquests

animals i establir-ne comparacions.



 

Entenem les aules de ciències com a un espai educatiu on és possible desenvolupar en l’alumnat
competències bàsiques en l’àmbit de les ciències. Esdevenen un lloc de recerca i tal vegada un
espai d'acció on augmenten les possibilitats de recursos, la diversitat d’activitats i la complexitat
de la tasca educativa.

 
Permet posar a la pràctica les reflexions que generen els fets observats tant als altres entorns
d'aprenentatge com a les aules i afavoreix la conceptualització i la construcció de models a partir del canvi i
les transformacions.
 
El model teòric que prenem per l’estructuració dels conceptes de l’alumnat permet la construcció dels
conceptes de la ciència a partir de l'activitat dels infants, de l’acció, dels fenòmens observables i la
manipulació. L’acció condueix a la reflexió, ens fem preguntes, ens qüestionem, posem en comú el que
pensem, el que hem descobert, el que no sabem, analitzem els motius dels èxits i fracassos. I per fer tot això
l’alumnat necessita comunicar les raons, les idees, els sentiments, les emocions; escriure, parlar, dibuixar,
construir maquetes... La reflexió i l’acció creen un sistema feedback, de realimentació, que es reforcen
mútuament.



En primer lloc, han de pensar i elaborar la seva hipòtesis. Amb això ens demostren els seus coneixements
previs.
Després arriba el moment de comprovar si el que pensen és cert o no, per mitjà de l’observació, la
manipulació, l’experimentació…
Finalment, arriben a unes conclusions que verifiquen o no la hipòtesis elaborada. Han de saber explicar
allò que han realitzat, allò que han observat, ja sigui oralment, fent un dibuix, una explicació escrita...

                Els diferents entorns d’aprenentatge com l’hort, la bassa, els animals o les aules de ciències, ens ajuden
a organitzar les diferents àmbits del currículum i a treballar a partir de l'observació i de l'experimentació. 
Treballar seguint el mètode científic, ens permet presentar un repte als i a les alumnes utilitzant preguntes
que creïn aprenentatge.  A partir d’aquí, els següents passos a seguir es relacionen amb el pensar, l’observar i
el comunicar:



 
Elaborant maquetes els alumnes aprenen a fer
abstraccions. És una metodologia que ens
permet treballar tant el funcionament del cos
humà, com el dels animals, el funcionament de
les plantes (model d’ésser viu), com tot el
relacionat amb el model matèria. Ens
permeten entendre com funciona tot plegat i
poder-ho explicar. 
 
Les maquetes són l’expressió física de les
representacions mentals. Per això a
l’expressar-les físicament també les podem
compartir, discutir i comparar-les amb les dels
altres.

TREBALLEM 
FENT 

MAQUETES


